
~ESKiŞEHiR iKTiSADi VE TiCARi iLiMLER AKADEMiSi 

KIDEM TAZMiNATININ 

FiNANSMANI VE MUHASEBELEŞTiRiLMESL 

( Doçentlik Te7 

Dr. Fevzi SÜRMELi 
Muhasebe Kürsüsü Öğretim Görevlisi 

"l'o Ct 
ır, r," ,'' ;;- •· ~. ~ ' . r: ~~ i '1 r; r S 1 T E c r •> c..\.:.i·._j -!0"' \ \. 1"!. ' ,\ .... 

~~~,~~w~:2 1':. " .:.-:~~: 

Eskişehir -1980 

··- __ __j 



su:r,mş 

İÇİNDEKİLER 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BİRİNCİ DÖLÜm 

KIDm:1 TAZf.SİNATI 

• ı 

I- KIDEl" TAZlÜNATI KAVRMU • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6 

ı- Kı"lom Tr::ı.zmincı.tı Tanımı ••••• , ••••••••••••••••• ~, O 

2- Kı dem Taz;T:.incı.tının Hukuki Niteliği ~ •••••••• , •• ~ ll 

A- Kıdm:a T.'"',zToin.:ı,tı Dir İkrruniyedir ••• • ••••••• • • 12 

D- Kıdom. Tazninntı İşsizlik Sigortasütır • • • • • • • 13 
C- Kıdem Tc,zi:ünatı Gerçek Dir Tc.zminattır • , •• , • 14 

D- Kıdom Tazminatı Ücrotin Dir rarçasıdır •••••• 16 

E- Kıdom Tnz:nünntı Kendine Özc:,rü Dir Kurumdur • , • 17 

3- Kıdom Tezminntının Snkıncaları ve Yc,rnrları ••• ~ 10 

A- Sakıncaları ••••••••••••••••••••••••••••••••• 19 

a) Kıdem T::ı,z~rıinntı Mali Güçlükler Yc..rntnrrık 

Dir Çok İşletmenin Kapanr;-ıo.,sına No:.:ı..oh 

Ol<?.bilmektodir •• , •••• • • ••• , •••• ,., ••• ,,. • 19 

b) Kıdcın Tazninatı, İşyorinc1e Sık Sık İşçi 

Do[;iştirilı:nesinc ve Sonuçta İş İstikrar-

sızlı[tınn Yol }oı-çO:bilmektoc1~:t; .•••••••••••• ! 21 

D- Yararları ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 23 
a) Kl.Clmn Tr,zr:ıinı:>,tı İşçinin Goloco[':e Güven 

Duynasını vo İ şten Ayrıldıf;ı. Zamç,~ Mnc1c1i. 

Dir Destck Dulmn.sını saclar •••••••••••••• 23 

b) Kıc1cm Tr1.zminatı İstihdam Güvencesi Saclar 24 



- II -

II- KIDm;T TAZMİNATI KURUNUNUN YJ~SAL DÜZENLENİŞİ ...... .-. 

ı- Türk Huku.kunc1a Kıclom T2.znüne.tının Gelişimi •••• • 

A- 3000 Sayılı İş K:-cı.nunu 

D- 931 Sayılı İş Kanunu 

C- 1475 Sayılı İş Kanunu 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
~ . . . . . . . . . . . ~ ~ . . . . . . . . ' 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

2- Kıc.lom Tr:;.zminatına Hak Kn,zr:mma Koşulları •••••••• 

A- Hizmet Akdinin f-lelirli Nçclenlerle Sona 

Er d. ir ilm e s i ••• • • , • • ••••••••••••• • • • .• • • • • • • • 

a) 

b) 

İşveren T2rafından ••••••••••••••••••••••• . . . . . . 

İşçi T2.rnfın~~.an •• ••••• •••• ••••••••••••• ·~ 

B- En Az Bir Yillık Kıclcmli OlmRk • •.,. • •, •. • • • • 

3- Kıc1om Tazminatının Tutarı •• • •• • •• ,, •. • ••••••• • • 

A- Hizmet. (Kıdem) Sürosi ••••••••• , • , • '!' •••••••• , 

D- Ücret •••••••••••••••••••••••••!••••••~!·•••' 
4- 1927 Sayılı Kc:::,nunla Getir ilen Fon • • ••• • •••••• • • 

İKİNCİ DÖLÜM 

KIDEM TAZrhİNATI TLİKÜNÜN 

İŞLETME DÜZEYİNDIE Yli.RATILACAK FONLiı.RLA 

FİNANSE :EDİLllffiSİ 

I- KIDEM TAZ}CİNATI YÜKÜT'--TÜN NİTELİGİ •••••• • •• , •• • •• • ~ 

ı- Kırlem Tazı;ıinatı Dir Borçtur •••••••••••••••••• 1 

2 K ~ T . t D' G" ~ 1 ·ı;., - ı eLem e.zmına -ı ır ıcLorc."ı..ç; ••••••••••••••••••• 

II- KIDEM TAZ!~İNATI YÖKÜNtİN FİNANSE EDİLİP, WJJH.ll.SEBE ':" 

LEŞ'J:İHİLlVCESİNE İLİŞKİN TE!t:EL KAVRM:T VE İLKELER ••• 

1- Dönemsellik Kavramı •••••••••••••••••••••••••·~ 

2- Tahakkuk İlkesi vo K2rşılık Ayırma •••••••••••• 

3- Karşılıklnrın Yr:.ratacağı Kr:.yncıklarlo.. İşletno 

Düzeyinde Fon Kur:r.ıo.,k •••••••••••••••••••••••••• 

26 

27 

20 

30 

32 

)Ü 

40 
41 

42 

44 

44 

45 

47 

49 

54 

56 

5Ü 

59 

60 

64 

68 



- III -

III- KIDEM TAZ~ÜNATI YÜKÜNÜN YILLAR İTİBA.ı.T(İYLE FiNANSE 

EDİLTtESİ VE MUHASEBELEŞ'l!:İRİmESİ YAKLAŞIMLAHI • ••• 

ı- Cari Yıl İtibariyle Kıc1om Tr1zminn.tı K2_rşılı- .. 

cının Saptanması vo Muhnsobolcştirilmesi •••••! 
A) ~m Tn.zrünc.rı.tı Karşılığının Sapta:nrnns.~ ••• • 

B) Kıclem Taznı.inn.tı. Karşılıeın:ı.n Mulınsebeleşti-:-. 

rilmesi •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

C) Cari Yıl Docişikliklorine Göre Öncoki Dönor.1 

Karşılıklarının Düzeltilmesi ••••••••••••••• 

D) Cari Yıl Yr::.klnşımının Do[tcrlm:ıosi ve İş 

Kanununc1n Önc:örülen Fonla Bağclaştırılması •• 

2- Aktuarya Toknit:ino Göro Olasılı Kıc1em Tazminntı 

~ Tr:ı.rşılı[;ının (Yükünün-Fon Primlorinin) Sc. pt r-m-. 

ması ve ~~uhr::ısoboleştirilnesi •• • ••••• , ••• • ••••• 

A) Aktus.rya Tokni[tine Göre Olr,sılı Kıdem T8.zmi

nutı Karşılıf,ının (Yükünün-Fon Prinlorinin). 

S""ptanm.ası ••• •.,, •••••••••••••••••••••• ,, • • 

a) Aktuarya Teknici •••••••••···~··••••••••• 

b) Aktuarya Varsay~mları ••••••••••••••••··~ 

aa) Ücret ,• ••••••••••• , ••• , ••••••••••• ,. ıa 

bb) Hizmet Süreleri •••••••··~··••••••••~ 

cc) FQ,iz Oranı_ (Fon Go~iri) •••••••••••• 

c) Olasılı Kıdem Tazninatı Karşılı[;ın:ı.n Sap":" 

t anr:o.as ı Şekilleri , , • • • • , , ••• • • • • •••• • • • • 

aa) İşçi Daşına Olasılı Kıc:tem T0..zminatı 

Karşılı[;ının Geçmiş Dönem Ayırımı 

Y:.".pmoksızın S.<J.ptanması .............. . 

bb) İşçi D2.şına Olasılı Kıcl.cm Tr' .. znünatı 

Karşılığının Geçmiş Dönem Ayırımı 

71 

72 

72 

74 

7G 

("'3 u 

37 

GG 

GG 

90 

92 
93 

95 

97 

99 

Yaparak Sapt2nması •••••••••••••••••• 100 

cc) Grup Başına Olasılı Kıdcm T~'-zminntı 

Kctrş ılı{];ının Go çmiş Dönem Ayırımı . 

Yapr,:ınksızın Saptnnrı.1ası • • • • • • • • • • • • • • 102 



- IV -

dd) Grup Daşına Olasılı Kıdcm Tazminatı 

Karşılığının Geçmiş Dönem Ayırımı 

Yap2.rak SP" pt anınası •• • •••• , ••••••••• •. 103: 

d).Olasılı Kıdcm T~zminatı Karşılıcını~ Sap-_ 

tanrrıasınn İlişkin Toplu Bir Örnek •••••••• 104 

B) Olasılı Kıdcm Tazninatı Kr:ı.rş~lığının Muhnse-

belaştirilmesi •••••••••••••••••••••••••••••• 121 

a) Geçrüş Dönem Ayırımı Yapmaksızın Saptanan 

Kıdom Tamninatı Karşı1ı{:ının I\ffuhnsebeleş-

t ir ilm.c s i ••••••• , ••••••••• , • , ••••••••• , • • 12 2 

b) Geçmiş Dönem Ayırımı Yaparak Saptanan 

Kıctem T""z:c:ıinc:.tı Karşılığının J.Yiuho..sebe-

leştirilmesi •••••••••••••••••••••••••••·~ 127 

c) Kı dem Trı,zrünnt ı Ö,"_cnncs i. ~ ~! •• '! .... , •••• , • , 134 

C) Aletuaryel Kar veya. Ze,rn.r , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 135 

D) Aktuarya Yaklnşımının Dcccrlomesi ve İş Kanu~ 

nundc, Öngc.irülen Fonla Daf;daştırılmo..sı ••••••• 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

KIDm:~ TAZFiİNATI YÜ"KLİ:NÜN İŞLETI-'IELER ÜSTÜ 

DÜZEYDE SAG·LANACAK FONLARLA 

FİNANSE EDİH.:ESİ 

137 

I- İŞLETrifELER ÜSTÜ KIDEI\~ Tlı.ZI'İNATI FONU •••• , ••• , • • • • 141 

146 

149 
ı- İşletneler Üstü. Kı dem Tr.ızninatı Fonunun Kcı.psamı 

2- İşletmeler Üstü Kı elem Tr:,zrdnatı Fonunun 0 l UŞtUi7.U 
............. ~--- "'" .. 

3- İşletmeler Üstü Kıc:'ı.em Tn.zmincı.tı Fonunun Kurul-

mRsı Şilkli.nil.İli.f!kin Seçenekler ••••••••••••••• 

4- İşletmeler Üstü Kıclcm Tr:ı.zm.inatı Fonunun . 

Yöne t il.'JJ.i , •••••••••••••••••••••• o •• • • • • • • • • , • • • 

II- İŞLETI\T.ELER ÜSTÜ KIDIDft TAZI' İNATI FONUNUN İŞLETWIELE~ 

RİN !vTUHASEBES İNE YJJ.NS IFAS I e • • • • • e • • • • • • • • • • o e • • • 1 

157 

162 

167 



-V-

III- İŞLETrt.CLER ÜSTÜ KIDEr!I TAZTı.ÜNATI FONUNUN DEGERLEN-

DİRİUffiSİ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1- İşletmeler Üstü Kıdeın Tnzminntı Fonunun Dc[:er

lcndirilmesi Aşruansında Uyulması Gerekli_ 

İlkeler ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

c, __ -. ONUÇ 

2- İşletmeler Üstü Kıdem Tazminatı Fonunun Det,er

lendirilmesine İlişkin Seçenekler ••••••••••••• 

3- İşletmeler Üstü Kıdom Tazminatı Fonunun De{:er

londirilmesini Etkileyecek Dış Et::.ocmler ••••••• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 
YJ'illARLANILAN KAYNAKLAR •••••••••••••••••••••••••••••••• 

169 

170 

172 

175 

177 

187 



SUNU Ş 



İş y2.şaınının temel öğeleri olan işçi iıo işveren arasındaki 

kişisol iş ilişkisi ekonomik ve hukuki olarak hizmet akc".i. ile baş-

lar. Du bc:.şlangıç taraflarcan işçiye iş 1_:;örme, işvcrene do iş ver

rLle ve ücret ödeme borcu yükler. 

Hizmet akdi ne kad2.r iyi clüzenlonıniş olursa olsun 1Jir::-;ün 
-sono. ermesi kaçınılmazdır. Hizmet e.kdinin sone. ermesiyle birlikte 

if} çi ile işveren arnsın::.1aki ilü}ki ve :Ju ilişki çerçevesindeki iş

çinin iş c.çörme, işverenin de iş verme ve ücret W'.. ome yükümlülük-

leri ortadan kalkar. Ancak hizmet akdinin sona ermesi haline bağ-

lı olarak, ekonomik açıdan güçsüz olan işçiyi korumak amaciyle ka-

mm koyucu tarafındmı ix.~.zı yeni hak ve borçlar r;etirilmiştir. Dun-

lnrın başında da, kanunda r:;;österilı.ı:ıiş nedenlerle hizmet akdi sona 

eren işçiye, hizmet süresine ve ücretine göre değişen miktarda 

kıdem tazminatı adı altında, işveren taraf~dan bir ııaranın öden

mesi selmektedir. 

Kıdem tazminatı ilk kez JOOÜ Sayılı İş Kanunu ile 1936 yı

lında Türk Hukuku 9na cirnıiş ve bu tarihten sonra çıkarılan birçok 

kanunla cla işçi lehine ;elişmeler göstererek gfurLill1ÜZe clck Gelmiş

tir. Du .:_;elişme süreci içinde işverenlerin kıdem tazminatı yüküm-:

lülüt::;ü :;ittikçe artmış ve mali ~.Jir sorun olarak önem kazanmıştır. 

Kıdem tazminatı son yıllara değin salt hukuki açıdan tar

tışmalara konu edilmiştir. Son yıllarda ise, kıclem tazminatı so-
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rumlulucunun getirdiği mali yükümlügünün Giderek artması nedeniy-

1(-; tartış.rı.nlar kıc1em tazminatının mali yönü üzerinde yo[;unlaşmaya 

başlamıştır. Delirtildit;i t;ibi, kıd.cm tazminatı, işverenin işçiye 

ödemekle yükilinlü olc1u.J3u :)ir paradır. Du para işveren için mali bir 

;yük, işçi için ise mali bir ı;iivence olmaktadır. Bu açıdan kıdem 

t::ı_zminatı sorununun çözümünda ana ilke; işverenin :faaliyetlerini 

aksatmadan kıdem tazminatını ödemesi, işçinin de bunu kolaylıkla 

tahsil etmesic1ir. Du ilkenin yerine ::;etirilmesi ise, gittikçe ar

tEuı kıdem tazminatı yükünü karşılamaya yönelik fonların yaratılma

sına 1.:;aL;lac1ır. Du c1a, kıdem tazminatının işletmecilik bilimi, ö 

;;;;ollikle finansman ve muhasebe açısından ele alınmasını zorunlu 

kılmaktadır. Zira işletme için mali bir yük olan kıdem to.zminatı.

nın finansa ec1iliı), muhasebeleştirilmesi cerekrııektedir. Dunun ya

ınlmaması halinde, kı dem tazminatı işveren için bü;y-Li.k yük oluştu

ru;ı, mali [.:,iiçl.üklere neden olabilecektir. Başka bir deyişleıı kı -

·::':.em tazminatı ı::ıarasal bir yük olarak işletmeleri tehdit etmeye de

v.::mı edecektir. Bu durumcla, işçi de kıd.e.u1 tazminatının tahsilinde 

;·;i.içlüklerlc karşılaşac .ıbilecek, hatta kı dem tnzminatı alacağı keh

li.keye düş@."::ıilecektir. Ni tekiıng bu;ün var olan bu sorurılar, büyük 

ölçüde kıdcm tazminatının finansman ve muhasebeden uzak bir şekil

c1e ele alınması nedeniyle devarn etmektedir. Bu temelelen hareketle 

çalışmarnızc1a kıdem tazminatının finansman ve muha.sebe açısından 

incelenmesi, başka bir c.i.eyişlG kıC:.om t::;,zminatJ_ yükünün yıllar iti-

bariyle finanse edilip muhEsebeleştirilmosi amaçlanmıştır. 

Çalışmamız üç bölümden oluşnıaktadır. 

Dirinci bölümde; Kıdem tazminatı kavramı ve kıc1em tazmina 

tının yasal düzonlenişi üzerinde durulmaktadır. Du genel çerçeve 

içinde önce kıC::.em tazminatının tanımı, hukuki ni telici, yararları 
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ve yaratabileceği sorunlar açıklanmaktadır. Daha sonra kıdem taz

ninatının Türk Hukuku'na girişinden bucrüne det!;in G'eçircli{~i evre -

ler, kıdem tazminatına hak kazanma koşulları, miktarı ve 1475 Sa

yılı İş Kanununun 14/16 maddesinde kurulması öngörülen fon konu 

cc1ilmektedir. 

İkinci bölümde; Kı dem tazminatı yükünün işletme c~ üzeyinde 

yaratılacak fonlar la finanse edilmesi ve mulw.se :Jeleştirilmesi ay

rıntılı olarak konu edilınektedir. Bu çerçeve içinde önce kıdeın taz

uinatı yü.J::ünü.n nitelici ve söz }~onusu yükün finanse edilip muha

sebeleştirilmesine ilişkin temel kavram ve ilkeler açıklanmakt~ 

dır. Daha sonra rı cari yıl ıt ve ttf.Jctuarya Tekni{;itt yaklaşımıarına 

. :;.ıre kıdeın tazminatı yükünün yıllar i tibariyle ne şekilde finanse 

euilip muhasemeleştirileceği Gösteril~mektedir. 

Üçüncü bölümde; Kıdem tazminatının işletmeler üstü düzeyde 

sa[Slanacak fonlarla kurul<:cak ıtİşletmeler Üstü Kıclem Tazminatı 

l~'onu"ndan karşılanması konu.su ele alıni"naktadır. İşletmeler üstü 

kıc1em taznünatı f.onu sosyo - ekonomik l")ir içerice sahip olması 

nedeniyle çok boyutlu ~ür konu oldu&;undan, çalışmamızda yalnızca 

fona ilişkin finansman a~;ırlıklı c;enel ilkelerin1 özellikle fonun 

finansal satlaınlıt.ını etkileyebilecek önemli etmenlerin açıklan

ması anıaçlarunıştır. Bu amaç çerçevesinde önce fonun karsamı, olu

şwnu, kurulmasına ilişkin seçenekler ve yönetimi üzerinde durul 

makta, daha sonra fonde. bir:ikecek mcbla{cların değerlenchrilmesi 

konu edilnwktedir. 
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I- KIDEM TAZI~İN.lı.TI Y,AVR/'JiTI 

18. yüzyıl sonlarında önce İngiltere'de bo.şlayıp 9 daha 

sonra diğer Avrupa ve Dünya ülkelerine yayılan SQnayi Devrini 

ile üretimde el eneğinin yerini gitgide gelişen nakineler al

mış ve büyük fabrikalo..r kurulmaya başlo.r.ır:ııştır. Böylece tfu.1 

üretitı süreci baştan aşağı değişerek (1) 7 ücret geliri karşı

lığında9 bir başkası hesabına ve ona bağınlı olarak çalışan 

işçi sınıfı ilc yeni bir iş ilişkisi biçi~i oluşouştur. 

Sanayi Devrimi'nin ekonor:ıik dengesizliklere~ ağır ça

lışr:ıa koşullarına, toplurısal düzen ve birliğin bozulnasına ne

den olan olumsuz sonuçları; bir yönden işçileri mesleki örgüt

ler (sendikalar) içersinde birleşerek haklarını toplu olarak 

savunna ve hak kazanı:ıa nücadelesino iterken, diğer yandan din 

kurın~larının? düşünür ve sanntçıların 9 bazı politikacıların ve 

hatta bazı işverenlerin bu yeni düzene karşş çıknalarına yol 

açmıştır (2). 

(1) Wolfgang iillENDROTH (Çev: Bülent ÖZEN), Avrupa İşçi Hare
ketleri t&:ihi 9 Eurat ~ıatbaacılık Koll.Şti, İstunbul,l974 9 
s.ı2 

(2) İşverenler, teknik buluşlara daha çok yatırın yapabilnek, 
üretimi arttırabilock ve sorbest rekabet düzenindeki fiyat 
hnroketlerine uyabilnok veya fiyat düşürebiL.":lok .:r1c.cıyle 

aşırı kar ve serı:.1aye birikirüne yönelerek, naliyatleri dü
şürr:ıeye çalıştılar. Bu cno.çla, önce çrüışr:ıa süreleri acrıı:ıa-

ı 

ı 
ı 



Böylece, Sr-cnn.yi Devrini 'nin doğuş ve golişne dönenlerin

de geçerli olan ıohukuki eşitlik~'~ 1'çnlışna özgU..rlüğü'' ve ''söz 

leş:r:1e (akit) ~orbestliğia ilkolarine do..yalı hukuk sistani (3) 

ile ~'özgürlükçü - liboral't ekonoı:ıik görüşler değişneye başlanış., 

devlet çnlışnn yuşo..nınn karışıncı (nüdahaleci) bir ynklaşır:ıla 

bakDak zorunluluğunda k:ünıştır. Bu zorunluluğun sonuü.u olarak~ 

devletin yasalarla çnlışr.'·~ yaşc.r:ı.ını düzenleyici vo çalışanları 

koruyu:ou önlor:.üeri alarak, günü.r..1üz çağdaş İş Hukuku sistenini 

oluşturan sosyal bir politika izleneye başladığını görüyoruz. 

Önceleri daha çok çalışr.m koşullarının iyiloştirilnesi

ni, işin düzenlcnrJesini? ücret hakkının korum:ıo.sını cır.;.açlayan 

yasalar, zac1anla knpsan ve içerik yönünden gclişniştir (4). 

İşçinin işten ayrılnası halinde, işverence işçiye niktCLrı ve 

koşulları işten ayrılr:ıasının nedenlerine ve sonuçlarına göre 

değişebilen tazr:ıinat ya da ikraniye niteliğinde parasal ödene

lerde bulunulr:ı.asıntı. ilişkin uygular:u:ünr da bu gelişinin son hal

kalo.rından birisi olnuştu.r. Bu nedenle sınırları, koşulları ve 

sızca uzatıD~ış, ücretler alabildiğineo düşürülnüş ve ka
dınlarla çocuklar çalışna y~şanına itilr:ıişler~ir. Bu konu
da d~a çok bilgi için bkz:Ihsan ERKUL, Türk Iş Hukuku ders
leri, 1475 Sayılı İş Iü:munu ve Uygular:ı::1..sı 9 Yörük IT~tbaası 1 

İstanbul,l974, s.l0-13., Ercan GÜVEN? SOSjTÜ Politikn (Dors 
Notları), Eskişehir, 1976, s. 6 vd. 9 Cahit TLLAS, Sosyal 
Politika, Birinci Kito..p 9 3.baskı, Ank8ra, 1967, s. 7 vd., 
Ali ÇUDUK 9 Sosyal Politika, lDlkara İ.T.İ.Akader:ıisi Ya.No: 
123. Ankara, 1979., S.32. Phyllis DEA~~, the First Indust-
riay Rovolition, Canbridgc Ünivorsity Press, Cc.ı:1bridgc 

Ünivorsity Press, Cm~bridge (England)~ 1965, S.l38. Öner 
Zühtü ALTAN, Ko.dın işçiler ve Türkiye'de 1475 sayılı İş 
Kanunu ilc Korurır.::;:,sı 9 B[',sılr.ıar::ıış Doçentlik tezi, Eskişehir 
İ.T.İ.Akn.donisi, Eskişehir~ 1979, s.ı3 vd. 

(3) Bkz: Adil İZVEHEN 9 İş Hukuku (I,II,III), Doğuş IYTı:.tbaacılık 
vo Ticaret LiT.'lited Şirketi rac.tbansı 9 Ankara, 1974 1 s. 10, 
28 vd. Hünir EKOJ\.m.:İ- İş Hukuku, c.I, Ferdi İş Hukuku, İs
tn.nbul Teknik Üniversitesi Untbn.o.sı, İstanbul. 1976, S.3,ll 
vd. ERKUL, s.ıl. 

(4) Bu golişr::ıedo; çc.ı.ğınızın ilk ynrısınd2-ki snvnşlnrın ve eko-
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niktnrları ülkedon üU:::cyo değişr_ıeklc birlikte, günür:ıüzdc bir 

çok ülkenin çalışr.m rıevzuatındn yer alan :~kıder.l. tazrümıtı ku1ı

runu17nun y8.k:ın goçnişinizc dey~,lı olduğunun söylen;:ıcsi yanlış 

olrnyacaktır. 

1- Kıden Te.zr:!inatının Tanını 

Yürürlükte bulunnn 1475 scıyılı İş Kanununun ı. r.12.dde -

s inde ııDir hizuet nkdine dayannrak horhangi bir işte ücret_ kar

şılığı çalışnn kişiye işçi 9 işçi çalıştıran tüzel veya gerçek 

kişiye işveren, •••• denir 1~ şoklinde tnnınl:man işçi ve işveren 

iş yaşPLnnın iki ter.:ıel ögesini oluştururlar. Bu iki tenel öge 

arnsındnki ilişki hukuki nçıdan ı~hiznet nkdi ·ı ile başlax. Riz

not akdi 9 
90 t'l.raflardan bi.ı:--inin (işçi) diğerinin er:rinde bir iş 

görneyi, buna h::erşılık diğer tarafın (işveren) da ücret ödemc

yi taahhüt etnesinden doğan bir ak1ttirn(5). Buna göre hizmet 

~kdi, kişisel iş ilişkisi kuran ve kcxşılıklı borçlar yükleyen 

bir akid olmakt1dır. Kişisel iş ilişkisi, işçinin ve işverenin 

kişiliklerine bağlı (ekonor.:ıik ve hukuki) ol~rak işçi ve işveren 

nrasında kurulnaktndır. Karşılıklı borçlar iso, İş Kanunu ve 

Borçlar Kanunu çerçevesinde şokillennokte olup, hiznet akdinin 

işçiye, iş görme, sadakat ve çalışma şartlarına uyrıa; işverene

de, ücret ödeme, işçi sağlığına ve iş güvenliğine ilişkin ön

lenler alna, eşit işleB yapma, işçinin buluşlnrına hakkaniyete 

nonik bunalınların devletin işlev vo ödevlerine dahn ileri 
ve yeni boyutlar knzandırarak ona 17 Sosyrı,ro bir görünüm 
kazandırnasımn kuşkusuz etkisi olnuştur. 

(5) EKONürJ.İ, İş Hukuku •• , S .61. Diğer tn.nınlar için bkz :ERKUL, 
Türk İş Hukukuıı S.l03. Turhan ESEI':r:E:Rıı İş Hukuku, 3.baskı, 
Sevinç I'.iatbaası, Ankn.rc., 1978, S.l26 
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uygun bir öder.:e yapnn gibi yükünlülükleri getirnesinden kay -

naklanmaktadır {6). 

Hiznet akitleri, İş Kanununun (7) 8. :oc.ddesinde yapı -

lan sürekli ve süreksiz işler ayrı:oına göre, sürekli ve sürek

siz hizr~et akitleri olarak ikiye ayrılılaktadır. Sözü edilen 

.cadde goroğince, 19Ni to likleri bakıD.ından en çok 30 iş günü 

süren süreksiz, bundan fazla süren işlere sürekli iş cl.cnirı~. 

T~rafl~rca akdin süreli olacağı kararlaştırıl~adığı veya yapı-

lan işten akdin belirli süreli olduğu anlnşılüadığı tnktirde, 

işçi ilc işveren arasında yapılan aki t sürekli hizı:ıet P.kdidir 

( 8). İşçi - işveren r':.rasındc_. yapılan hizo::et ak i tlori genellik-

le sürekli hiz':·ot f:!.ki tleri şeklindedir. Yargı tayın da belirt -

tiği gi1;i, hizrıet akitlerinin sürekli birer akit olı::ı.n.sı asıl-

dır ( 9). Ni tokir:ı 1 İş Kanunu hükür.1lerinin uygulandığı hizn.ot 

akitlerinin büyük kısmını sürekli hiznct >:,kitlori oluşturur (10). 

Kişisel iş 9 ilişkisi kurqn ve taraflarınn k~rşılıklı 

borçlar yükleyerek dovn:r:üılık srzodcn sürekli hiznet akitle

ri, ne kadar r.-ıüke:t:'"~el ktı.rulr:uş o:Juı:lrsa · olsunlar sona erneleri 

kaçınılnn.zdır (ll). Riznet :::ıkclinin sona crı:osi; 99 (i) to.raflar

dan birinin irade beyanında bulunrıak suretiyle akdi bozması 

(6) Du konuda geniş bilgi için bkz: ERKUL 9 Türk İş Hukuku, 
S.l26-128 EKONOTTİ, İş Hulçuku, S.97~135. Nuri ÇELİK, 
İş Hukuku I, Genel Bilgiler - Ferdi İş Hukuku, Sernet 
r.~stbaası, İstroıbul, 1971, s.l46-209. 

(7) 19 İş Kanunu17 kavrarıı çı::ı.lışı:ıamızda bund.an böyle yürürlükte
ki 1475 s3yılı İş Kanunu n.nlamında kullanılacak, numara
sı belirtilr.ıcyecektir. 

(8~ EKONOt:İ, İş Hukuku ••• , s.68. 
(g) Yarg. HGK. 23.12.1964, E.l252/D-9, K.751/Senai OLGAÇ, 

Kazai ve İlıni içtihatlarla Türk Dorçlnr Kanunu ve ilgili 
Hususi K8.nunlm-, Cilt:II, İstr.mbul, 1966, S.545 

(lO)Bkz: r.ı. 8/II 
(ll)Hiznet akitlori İş Kanununda yer al~n özel hükümloro göre 
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şeklinde olabileceği gibi, (ii) k$ndiliğinden veya, (iii) ak-

din taraflarını mcyd.r;.na getiren kinselerin kusursuz birer var

lık değil, beşeri zaaflarla dolu. :i,nsan olr:)c.ları sebebiyle on

ların, bazı kusur ve eylonlerinclen, ve hı:=ı,ttn 9 (iv) askerlik 

gibi tarafların iradesi dışında 1;ir sebepten de ileri gelebi

lir1' (12). Duna göre hiz·.·.,et akdinin ve dolayısiyle hizEıet iliş

kisinin sona erFıesiyle tarafl~ (işçi - işveren) arasında hiz

PJ.et akdi nedeniyle kurulnuş bulunan kişisel iş ilişkisi ve 

karşılıklı borçlardan doğan yükünlülük ortndan k~lkmış olur. 

İşçinin işi yerine getirme borcu, işverenin ise, ücret ödene 

ve işveroe borcu diğer borçlarla birlikte son bulur. Luna kar

şın hiznet akdinin sona err2osi hc:;.lino !1ağlı oL:ı.rak hnzı yeni 

hak ve l•orçlar doğar. Dunların başında da kıder;:ı tazr:ıinatı gel

rıektedir. 

İş Kanununun 14. naddesinde, hizmet akdinin işveren ta

rafından; nlı.hlak ve iyi niyet kurallarına uyr;ayan hrıller ve 

benzerleri'' başlığını tnşıyan 17. me:.ddenin II nur.ıaralı bendin

de yer alan ne1enler dışında, işçi tnrafından iso; İş Kanunu 

nun 16. naddesinde belirtilen nsalık sebepleri" (ı::ı.l6/I), 

"Ahl8.k ve iyi niy~ kurallarına uynayan haller ve benzerlerivt 

sona erer. Ancak bu özel hükümler İş Kanununa bağlı hizmet 
akitlerinin hepsine aynen ve ortaklaşa uygulannnz. Lu 
durunda Dorçlar Kanununun o.ldtlori.n sona erc.osiyle ilgili 
g.::mel sone errıe sebepleri, İş Kanununa br:ı.ğ;lı hizr;et akit
lori için de e;eçerlidir. Geniş bilgi için bkz: ERKUL, 
Türk İş Hukuku Dersleri, 3.129-130. 

(12)A. g. k. 1 S.l29. 



(r.ı.16/ll) ve ıvzorla.yıcı sebeplor9'e (r:ı.l6/lll) dayanarRk veya 

r:ıuvazzaf R.skerlik hizneti dolayısiyle vo bR.ğlı bulunr1ukları, 

Kanunl?.. kurulu kurur: veya sandıklardan yaşlılık 1 emeklilik 

veya malullük aylığı yahut toptan öde~e almak anaciylo sona 

erdirilmesi vcyFL işçinin ölür:ıü nedeniyle son hul:r:ıası hallerin

de, bir yıldan fazla çalışmış olan işçiye, işe l'"'~aşladığı tarih 

tonel alınarak, her tar.ı yıl için işvorence 30 günlük ücreti 

tutarında kıdem taz:~inatı ödeneceği öngörülrrüştür. 

İş Kanununun bu hükümleri çerçevesinde kıderı. tn.zninatı, 

~'kanunen sayılı hallerde iş sözleşmesi sona eren işçiye, be

lirli bir süre çalışr:)_ış ol~nsı şartıyle 1 hizr~et süresine ve 

ücretine göre değişen niktarda işveren tarRfıncan ödennesi 

gerekon hir para;' (13) Ol'·':aktP"dır. 

2- Kıden Tnzninntının Hukuki Niteliği 

Kıde~ taz9inntının hukuki niteliği İş Hukuku doktrinin

de çok t cı,rtışılan bir konudur. Tartışr.~.nlr:ır 7 kı dem t:=ı.z~.ünatı -

nın 1936 yılında 3008 sayılı İş Kanunu ilc mevzuatır:aza gir 

mesiylo başlnr.ıış ve günüDüzo 1ek sürrlürülmüş 1 bunn. k".rşın he

nüz tm:::ı. bir görüş birliğine vRrılamamıştır. Kıder:ı. tnzr.:tinatının 

hukuki niteliğine ilişkin hirhirin8en farklı görüşler 9 genel

likle öne sürüldUkleri clönemlerin yasal -~_üzonlenolorinrlen esin

lenı;ıişlerdir ( 14). Tartışrıalnrda kırlem te.zr:.ünatı 9 işçinin yıp

ranma karşılığı 1 işçinin işyerine bağlılığının karşılığı, iş-

( 13) Ünal NARHANLIOGLU, Türk Hukukunda Kanundan Doğ:::m Kı elem 
Tazminatı 1 Fakülteler rratbaası, İstnnhul, 1973, S.4. 
Diğer tanımlar için bkz: ÇELİK 1 D.269, Turgut SIZVAZ
OGLU, İş Akdinin Feshi ve Kıdem Tszminatı, Lirinci Tiaskı, 
Hrük Basımovi, İstanbul, 1953, S.l08. Konr:m TUNÇOCTU>.G, 
~'Kıdem T.:ı.zminn.tı no getiriyor?, konulu Forum, I~illiyet, 

9 Hrtziran 1974, İZVEREN, S.l82 
( 14) T"ahmut CUHRUK, Kıdem T:ı.zminatı ve Uygulnmn.sı, Y2.rı Açık 
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çinin işyerinde ceç:niş bulunan er.:ıe[cinin karşılıC;ı' ihtiyarlık 

sigortasının karşılı[ı, işsizlik tazminatı, işsizlik siGorta -

sı karşılı[;ı, işçinin işini kaybetmesinin karşılıtı ve işçinin 

çalışması sonucunda işverene bıraktığı artı değerlerin bir bö

lününün zaman içersinde dct·crlendirilerek işçiye verilmesi 

olarak nitelendirilmektcdir. Kıdom tazminatı sorununun çözümü, 

sorunu oluşturan konunun iyi anle.şılı:ıasıne. bağlıdır. Du neden

le kıc1em tazrünatına ilişkin ve birbirinden farklı te:.,1el gö -

rüşleri genellikle hakim oldukları dönemlere göre aşacıca açık

l&~aya çalışaca[~z (15): 

A- Kıdem Tazminatı Dir İkrr:x:üyodir. 

Kıdeı:ı tazminutının bir ikramiyo olc1uC;u [;Örü.Şüp kıclem 

tazmino..tının 3003 Sayılı İş Hukuku ile rüevzuatıı:ııza gird~[;i 

1936 yılınc1an, 1950 yılına de[;in ceçen yıllnrda yaygındı. Du 

görüşe göre kıcl.em tazı:ıinatı, işveren tnrafınr1an işçiye uzun 

süre ba[lılık ve do[Tulukla çalışması karşılıt;ı verilen bir 

ikrrırniyo ni teli[inde görülmüştür (16). 3000 Sayılı Kanun 'un 

---'"""'· -------· ---... --~· ··~--·-·----------....--- -- """"--··-------...---~-.. ~-.........,_.,-.-........... 
Cezaevi Matbaası, Ankara, 1970, s.3. 

(15) Du konuda daha çok bilgi için bkz: Kemo.l OGUZHAN, Kıdem 
Tazminatının Hukuki Nitelici, 1927 Sayılı Kanun ile Kıdon 
Tazninatı Yönüncon Getirilen Yonilikler ve Do[~rdutu sa-
runlar, Eskişehir İ.T.İ.A. Basımovi, Eskişehir, 1976,· 
s•50-57. NAID!IANLIOGLU 9 s.324-328. EKONürıTİt İş Hukuku •••t 
s.l93,194. ESE~mR, İş Hukuku, s.244-246. ÇELİK, İş Hukuku 
I, s.269-270. Sait DİLİK 1 Servotin Geniş Kitlelero·Yayıl
ması, Ankara Üniversitesi Basınevi, Arllcara 1976, s.293 
290. Fikret SÖNHIEZ, Kıc1e:r:ı Taznincı.tının Finansr..:.anı, 1927 
SEı.yılı Kanun ilo Kıc1on Tazr: .. inctı Yönünelan Getirilen ye 
niliklor ve do&rurduj_',u Se>runlar, Eskişehir İ.T.İ • .ô.. Dasın
evi, Eskişehir, 1976, s.37,JG. Nusret EKİN, 'qKıclen Tazei
natı ve Vorc;iler~• konulu Forun, Wiilliyct, 2 lCn.rt 1975. 
TUNQmffiG 1 

11 Kıclerı T:ı.zninatı Ne Getiriyor?~~. 1\.bcl.ullah SERT, 
~ 0 İşçi Kıden Tazr:.inatı vo Sicortası'0 konulu forur.1, rhlli
yet, 24 Mert 1974. Cczr.ü EKE, ~~Kıc1on Tnzr:1inc:,tı ve Vorgi
lcrn konulu f<Jrun 9 Milliyet, 2 Mart 1975. 

(16) SIZWillZOGLU, s.ll0-116. 
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uygulandı[~ dönemde hizmet akdinin her türlü sona ernosi, an

cak 5 yıllık kıCtono sn.hip olınr.. koşu=!-u ile, kıdor:ı tazr.ünatının 

ödon:.1csi için yeterli sayılmaktaydı. Du açıdan kıdeı::a tazminatı 

işçiyi kısa şananda işini bırakr.1c.,:maya özendiran ve işverenin de 

uzun süre deneyiminden yararlanc1ı[;'ı işçiyi ödüllencl..irn.osini sae

lc_yan bir k~.W.~un clurw:ı.undaydı (17). Kıdeı:ı. tazrı.inatı kuruı:mnun bu 

özellif;i, kıc"on tazr.ıinatının bir ikrar:ıiye oldu[;u. eörüşüne en 

saclam dayanak olnaktaydı. 

3008 Sayılı K'l.n~n döneninde hakiı:ı ol2.n bu görüş, 1950 

yılına deGin sür:mştür. 1950 yılında 3000 Sayılı Knnun'un ilgi-

li naddesi~cl.e ycı.pılan bir do[:;işikliklo kıdon tazninP,tına hak 

kazanr1a koşül~arı sınırlancırılmış vo 5 yıllık aranan kıdon sü
resi 3 yıla, daha sonra da 1927 Sayılı Kanun ile bu svxo l yıla 

indirilmiştir. Böylelikle kıdem tazninatı işvereue uzun yıllar 

hiznet eden işçiyi ödüllend.irr.:ıe anacı güclen bir ikrarüye oloa 

nite~i[;ini yitirmiş olu:p, ikramiyo görüşünden uzaklaşılınıştır 

(lG) • Ni tekin, kıcl.en tazeinat ı artık hiznet akdinin hor türlü 

sona ernesi dururnunda ödenr1enekte ve uzun bir süre çalışna.ko

şulu de[:il, yalnız l yıl ç~lışcış olna koşulu rı,ra:no.aktnc1ır. 

D- Kıden TazL:inatı İşsizlik Sicortasıdır. 

931 Sayılı İş Kanun 'un gerekçesinde rı ••• bu tnsarının 

hazırl2.ru:~ıası sırasında kıden tc.z:r.ünatı :u1üessesesinin iş haya-

tın:, ilişkin sakıncaları yönün<'lon yapılan çeşitli itirazlar göz

önünde tutulnnklc;, berf.lber, 1Ju hakkın kaldırılnnsının 1-cazcmıl

oış h2.k1lı.ar bakınından sakıncaları düşünülerek ve henüz işsizlik 

sigortasının c1a kurulr.1ac1ıcı eözönünde tutulnrnk bu konunun sözü 

seçen sigortanın kuruluşu sırasında tekro..r ole alınr~-ı;ı.sı uygun 

' ' 

'"Ci?)' 'odu'zriılli," Kıden Tazr.1inrıtının Hukuki Niteli[;i, s•52-53. 
(lG) OGUZNAN, Kıden Tazr.1in.c:'1tının Hukuki Nitoli[:~i, s~53. 



görülr:ıüştür." dcnilorek 1950 - 1967 yılları arasında yoğunluk 

kazanan tnrtışr::ıRların etkisiyle olacak kiıı kıdon tazninatı ile 

işsizlik sigortası arnsırıda ilişki kurulr::ıuştur (19). 1968 yı

lınc1a hazırlanan işsizlik sicortası k<:..nun tasarısının son kıs

mına do.. eklenen bir nadde ilo kıder:ı t2zrünatının 1;ir hak olnak

tan çık1.rılr:1nk istendiği görülı:ıüştür (20). 

Kıdorı tazninn.tı işsizlik siGortrı.sından tanc:nen farklı 

bir kuruı:ıdur (21). Kıdon tazı::ıinatını düzcmloyen ve şiLdiye dok 

çıkarılrnş ol::ın tür:ı. kn.nunlarda kıden t:::r.zr.::inatınn hak kaznnr:1a 

koşulları arasındn işçinin yeni iş bulmm .. ı::lası gibi 1Jir koşul 

yer alEnmış tır. Ni tokiDr 1-:ıolirli koşulln.rın gerçciklcşuesi ha

linde:_ işten çıkarılan ve 1 yıldan fazla ço.lışaış lJulun.'"ln iş

çi, ort os i gün iş buls::, :1ilo 9 kendisine k:.u::_or.: t:--Z'·ünr:tı öc1onc"!" 

cektir. Dunn karşılık~~ ••• çalışma arzu? irade ve gücüne sa

nip olduğu halde işsiz kalan ki~seye iş buluncaya kadar asga-
ri bir [!,elir sağlcırak7~ ( 22) anacı tsüden işsizlik ~igort2,sı 

işçinin ertesi gün iş bulF.2.sı halinele ödenniyeceldir. Du ne-

denle kıdon tazninatında bir işsizlik sigortası niteliği görne 

olrmo..ğı yoktur. 

C- Kıdon Tn.zninntı Gerçek .iJir T,ı..zr·:innttır 

Thı e;örüşe göre kıc1crJ tn.zı:ıinatı gerçok bir tn.z: 'ina.t ni-

tcliğinc1e olup, konuyo. ilişkin şu sav ileri sürülnüştür. :vTaz-

(19) OGUZrAN, Kıder, Tetz:":"dnr,tının Hukuki Nitoli[;i, s.55. 
(20) Hotin KUTlı.L 7 Kıden To.zninntı Üzerinde Tartışr::ır:üar, İkti

snt ve li:-aliyo Dergisi, Cilt:XX: 1 Sn.yı:l2 9 T-7:ı.rt 1974 7 s.470. 
(21) OGUZITAN, · Kıc1on Tfl.zı:ünntının Hukuki Nctil[.i 9 s.55. I.:etin 

KUTAL, İşsizlik Sip:ortr..sı, Kıdoı:ı Tnzı::ino.tı Konulnrın,~.aki 
Tnrtışr.mlar, İktisnt vo fTnliyc Dergisi, Cil t :XIV, sayı: 
11 1 Şubt>.t 1968, s.t;.60. 

( 22) I(!]Tfı.L 7 İşsizlik Sigorto.sı, Kıcl.or:ı Tnznincotı Konularındski 

Tcı.rtışrJ.aln:r, s.460. 
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ninat konusunda hukuk li terntüründe :r.:ıeycl['.nc:. gelen hızlı gelişr:ıe 

artık klasik kusur nosuliyctin:J- çoktan gericle bırr.kr.1ış ve kusur

suz nosuliyot knvr2ınnı orto.:,rn. çık2..rrnştır. İşveronin kusuru 

olno.sn cl?..hi işçinin o işycrinc1on ayrılırkon bir yandem yıpro.r;l

no,sı, öte yando,n cl::.. işini kaybatsesi se,)ebiyle ~Jir tehlike ilo 

karşılnşr.:.ası konc1isine bir tc.:.z~~:inat öde:niT,esini zaruri kılnru-ctn-

dır. Du c;örüş çeşitli safb-alardan e;oçtiktcn sonra hrılon Türk 

Yargıtayı tnrnfındcm k-:. bul cc"!.ilr~:iş, 931 Sayılı Kr'.nu:ndcı, •J.n kıdcn 

trı.z:r::.inntı isni nl tındn. düzonle:nı'"':'liŞtira ( 23). Ayrıc;;. Türkiye Ti-

ccrot Oc1rürı..rı 9 Srmn.yi Odclerı ve Tionret I';ors:-ı.,l2.rı I.\irli[~i? kı

elen tn.zrünntını, 19 işçinin kıc1cni fnzlalc.ştıkç:: rüktı:ı.rı r:trtc,n 

1:::-ir nevi yıpranr.m 9 yılln.rın geçresiyle vc.ki olr'.n l:ir ihtiynr

lanft tr-,z;"inr:,tı ~· ol:T,-:.k benir.ı.ıseniştir ( 24). 

Yrı..rgı tayın bc::.zı k::.r2-rln.rında kabul c dil~ •iş ( 25) ve işve

ren ilc ~:ıir kısın :JiliD çevrolerince ~Jeninson;::~~iş olnn >u görü-

şo; kusur 9 zar~ vo hukuka aykırılık koşull~rını gerektirnoyan 

kıclor: r.tazrıinatınıı:n. corçok nnlnnda bir t;ı,z:ninnt cı.nlayışıyla 

~:aedaşoası olnnnksızc1ır donilcrok kr..rşı çıkılrnkt~J~.ır ( 26). 

Hiz:-:ı.et nkclinin işçi tcı.r:ı.fından yc,şlılık r>,ylığı c:.L~.ak yn da 

nskoro ei tr1ek ':1)-.:ıc:ı,ciylo s rJna orc'.irilı-:osi c1uru:::nınc1n.9 işverenin 

horhc,nei :-,ir kusur yP. cl::. hukuko, aykırı dcıvr2.nışı 1;uluru::ı2-ı::ı.o..sıno, 

(23) rctin KUTli..L 7 İş Hukuku Ders Notlo..rı, Alıno..n kay:nnk:NAR
FLNLIÖGLU9 s.333. 1wnı konu için bkz: ESENER? İş Hukuku 9 
s. 21'r6. 

( 21l) Tii.Tkiyo Tic'~ret Od,ı,lr:',rı 9 San2-yi odc,l::ı,rı ve Tic,..,x .. ot ~"'>orsn-

lrı.rı }-:;irliği~ Iş Kanunu Tnsc.rısı vo :Jazı T.:::.clcl.elori Hakkın
da Görüşür:rüz 9 Türkiye işveren Sond.iknlnrı Konfederasypnuu, 
ılnkrı-ra 1966 9 s.ll-12. 

(25) 9.IID. 17.9.1964 9 E.6250 1 K.5809 9 Orhan :oL.ŞARI 9 Gcrekçcli
Notlu İş Hukuku Eovzuo.,tı 9 İstanbul 1967, s.69. 

(26) OGUZ~UıN, Kıden TnzrünQtının Hukuki Niteliği, s.55.ESENER, 
İş Hukuku, s.245. 
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knrşın kıdor.1 tnzrlinntı ödenek zcrundv..c1ır. Du cluruı.-:ıc1a kıcLoı:ı. taz-

•:ünatı işverenin hiçbir kusuru veya hukı.ıkn aykırı c1avrnnışı ol

nc.ksızın ödonniş olnaktndır. Oysn Türk Hukukundn t[>.zr:ıinnt için 

kusurlu vcyn hukuka aykırı ~Jir dcwranış tor:ıol koşuldur (27). 

Ayrıca kıc1or:ı t2zr:ı.inntının ocoli ile ölen işçinin r:irasçılarına 

öclon:ı:.1osi ~1uru..TJunda 9 işverenin h?cnc~ do.vrcmışının taznin~tn yol 

~çtığını nnlnnnk olannksızdır (28). 

Sonuç olarnk 9 ne kusur~ no zc:-rar, ne de hukuka cı.ykırılık 

cil!i bir koşula ~xığlı olr:ı.ayan kıc1cı:ı :tc.zr.linatını teknik anlaniy-

lo bir tr..zr.ıinat olarak ni tolon:".irno olanacı yoktur. 

D- Kıdcn Taz::.~.in<'..tı Ücrctin rir Pnrç~sıclır 

Son 15 yılc1n ilori sürülon bu t:;örüşe göre 9 kıdm::ı. tn.zı:-:ı

natı 9 işçinin ücretinin ilorc1o hizrı.et akdi sona erd.i&;inc1e ödonotoıo 

cek bir pn.rçnsını oluşturur. Türkiye İşçi Sondikaları Konfeda-

rasyonunun (TÜRK-İŞ) 1966 tarihli 6vncı Genel Kurul raporunda 

:~Kıdon tr.1z:: .. ~inatı işçinin yıllarca birikniş one[çinin knrşılığı 

ve onun ücreti içinde yer ulan ücret nnhiyotindo bir golirc1ir9
i 

~.onilr:oklo kıdor.ı tnzr.::.inatının ücrotin ~!ir pnrç;J.sı olc1u&,u görü

şü boninsonr.ıiştir (29). Nitoki.r::ı,Halil Tunç 1974 yılındc, düzon

lenon bir foruı:ıdn d :::ı. TÜRK-İŞ' in aynı görüşünü yinelaniştir ( 30). 

Fransa (31) ve Anorik::ı. 9 cln (32) cln önceleri sn.vunulr.mş olnn bu 

.... .._ ...... 
(27) TUNÇm'iAG, Kıc1or..:ı Tr:ı.z:·~'in2-tı No Getiriyor? 
(28) OGUZI'U'ı.N, Kıder.:ı Taz::-.linc:ttının Hukuki Nfutoli[;i s.56. 
( 29) TÜRK-İŞ, 6. Genel Kurul Çnlışnnlc,rı 9 Türk-İş Yayınları 

No:50, Anknra, 1966. 
(30) Halil TUNÇ, ' 7 Kıc1on T1J.z;·:~inntı No Gotiriyor?'vkr:ınulu Forur.19 

PJilliyot, 9 Hc.zirnn 197 4. 
(31) Franso.'c1o.ki durur.1 Ünal Nc> .. rr:ı.anlıoğlu ve Turhan Esom;r tara

fından, incoloıP.iştir. :Dkz: N.tı.Rr.Yı.NLIOGLU, s.326. ESENER, 
İş Huk-uku, s.244. 

(32) ili~orikawda dn önceleri ortolonc1iş ücret (deforred wngos) 
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o o o o o o 1927 ı k ~ ~ o ~ 1 o ~ o V o 
[SOruşun 9 sayı ı ~cmunc,a cd:ı. vergı nçısınu.an ,:ıonıı:ı.soncLıcı 

eörülnoktodir. 1927 S'nyılı Kanunun 7. r:1c.c1c1osi ilc de[;iştiri -

len GVK. r.1.25/VII. göre kıde:m to.zrüncı..tının 24 o.ylığı nşo.n kıs-

r.1ı ücret olc:ı.ro.k vergiye tabidir. hükoü ışı[;ınclc.n bu ko.nıy.s. var

ı:ıo.k CiJill!ı_s i. dir .• · • 

Ancak kıclon trı..znino.tını ücretin bir pnrço.sı olc-ro.k ni

tolondirn.ok olanaksızdır ( 33). Çünkü hizı:;ct r..kd.inin sona. erdi

(ti bütün hallerde kı elen tazr:ı.ino.tının öcLoru::ıesi önc:sörülnor:ı.iştir. 

Söz eelini, işçinin kendi arzusuyla işten o.yrılı1ası veya işçi

nin a Ahlnk vo iyiniyet kurallarına uyD.o.yr:m ho.ller ve benzer-

lori~ı (İş ;.K. n. 17 /II) gi'hi no denler lo işten çıkarılnası duruı.:mn-

da kıder:ı tazninatı örlom:1cnektedir. Kıdor.1 t2.zr::ıinatının ü.cretin 

-:·Jir parçası olduğu görüşü dof,Tu olsn.ydı 9 hiznot c.kdininin ~:ıo-

lirtilon nedenlerle sona erdiril,ı.osi ho..linc1o c1e ö(l.omJosi :::;ere-

kirc1i. I~u açıclo..n kıclcn to..zninatı no ücrotin bir parço.sı 9 no 

ücrotin bir eki, ne do ortolen:ciş bir ücret olncı..ktc-:>:.c.1ır. 

E- Kıc1en T2.zı:ün2.tı Kendim; Ozc;ü :Gir Kurundur 

Kıdor:ı to.z:oincı..tı yukarıda açıklP..ncm görüşlerin hiçr")iri 

i lo tru:ı olo.rak 1.:ınğdaşr:ıo.no..ktC'.dır. fıncak belirt i lo n görüşlerin 

hepsinde birer gerçok payı C.n. hulum-:ı.o.ktr:dır. :;::u c1urur:.:ı knrşı-

_, _____ , __ ~...._--. .. -.---· .. ------~ ----
goruşü Ü7.orindo c1urulnuştur. Dkz: Paul P.HERDRECHT, 
S.J., Ponsion Funds and Econorüc Power, The. Twcnticth 
Contuary Fund~ Inc. 1 Now York, 1959 1 S.75. 

(33) OGUZrAN 1 Kıc1cD To.zninntının Hukuki Niteliği~ s.51. ES.E
NER1 İş Hukuku 1 s .245., NAill-.~ANLIOGLU- s. 327 • 
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sınc1a bazı yazar1arırnz, 1cıc1en to.zninatının hukuki ni teli{::inin 

tek bir r~örüşc c1cwanc1ırılP.,r:nyacağını belirterek, kıc1em tD..znina

tının dc[:işik koşulln.ra {3"Öre farklı niteliklor gösteren kendine 

özgü bir kurun oldu[:unu savunnuşlardır ( 34). Ancak bu görüş do, 

kıden tazr-:inatının gerçek anlnr.1ela hukuki ni teliLini C!.çıklcnadı

Gı ve det;işik koşullrırc, göre farklı hukuki ni te likler gösterno

si nc!lon~ylo karışıklığa yol açacağı belirtilerak oloştiril;:üş

tir (35). 

Gerçekte bu Görüşün anlc::.nı 9 kıdem tnzr::ünntının belirli 

hiçbir ilkeye cl.ayan:c:lnyan biçinde düzenlenmiş olc1ueudur. Ketnun 

koyucunun tone1 bir clüşüncoyo daynnrJo./tG.n 9 c:.kla goldi(.i gibi, 

bir ku.ruı-:ı düzon1enr:ı.osi hen işçiler hen do işverenler r:;,çısından 

bir @vonsizlik yaratncıktac1ır (36). Du noclenle kıclerı tazcinatı-

nın belirli bir ilkeye cöro düzenlenDesinin corekli o1du[:u be

liDtilınoktodir (37). Buna çözüm olarak Gösterilen Görüşlan ise 

yukarıda belirtilen fp,rklı cörüşlorin yinolen:.ın.Jsincl.on ibaret 

olup, aynı tartışmalsr s·U.rüp gitmektectir. Ancak tartışmn.sı ya-

pılamıyacak konu;. kıc1om tcı.,zminr-:.tının mutlr-Jcn işçiye ör:erunosinin 

gerekli olclu(-udur. 

3- Kıdem Tazninatının Sakıncaları ve Yararları 

Ekonomik ve hukuki olc1u(:u koi' .. ~~r sosyal bir nitelic;i de 

'(3"/'ty ÇiL'"fK,-{ş"" tİulruku I, s.270. Konı::m TUNÇOKJ\.G, Dorçlt:ı.r Hukuku 
Dersleri, Cilt:l1, Özel Dorç İlişkileri, İstanbul,·l967, 
s•406e ~rı:ustr..fc. ÇENI3:SRCİ, İş Kanunu Şorhi 1 İsto.nbu1. 1972, 
s.329. 

(35) Münir EKONOTEİ, Kıc1om TnzminP..tının Yonü'l.en Düzonlc;nmosine 
İlişkin-Sorun vo T~rtışmalar, İşveren, Cilt:XIII, snyı:1, 
1974, s.ü. 

(36}' OGUZI\Vı.N, Kıc1em T~.zminatının Hukuki Niteli[;i, s•56, EKONOT!ıÜ, 
(37) OGUZTDlı.N, Kıc1o:ı:ı TnzıD.in2:.tının Hukuki Nitoli{:i, s.57 1 EKONOMİ, 

Kıclom Tnzmin::""tının · Yoniden Düzenlo:nmL!sino İlişkin Sorun ve 
Tc~tışmalar, s.D,g. 
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olan kıdem tazminatı kurumu. ilgili kesimler üzerinde bir takım 

sonuçlar yaratır. Du sonuçların bazı görüşlere göre olumsuz, 

bazı görüşlere göre de, özellikle sosyal siyaset ve çalışma 

barışı üzerinde olumlu etkileri olmaktadır. Kıdem tazminatının 

sakıncaları ve yararları olarak belirlenebilecek olan bu senuç

lardan, Ülkemiz açısından önem taşıyan bazılarını aşaeıda açık

lamaya çalışacağız (3G). 

A- Sakıncaları 

a) Kıdem tazminatı Mali Güçlükler Yaratarak bir çok 

İşletmenin Kapanmasına Neden Olabilmektedir 

Kıdem tazminatı uzunca bir dönemde, Gittikçe nrtan ücret-

ler ve işçinin işyorinr~_el:i kıdomi nedeniyle, iş yerlerini büyük 

borç altında bırakmakta (39), ayrıca ekonomik nedenlerle veya 

tasfiye durumunda ya da yan:;Sın gibi bir nedenle işyerini kapa-

(3G) NATIIUıJ\TLIOGLU, s.339-345, KUTAL, İşsizlik Sigortası-Kıdem 
Tazminatı Konularındaki tartışmalar, s.461,462. TUNÇO~ffiG 
nKıdem Tazminatı Ne Getiriyor?n. 

(39) Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun XII. Genel 
Kurul Çalışma Raporunda konu şu şekilde bolirtiL-nektedir: 
"Konfederasyonumuzca 1976 yılı için yapılan işgücü Mali
yeti İstatistikleri araştırmasında kıdeın tazminatı yükü de 
hesaplarunıştır. Araştırmaya dahil 13 işkolu ortalaması 
dikkate alındııSı zaman çalışanların (157 .633 k·işi) yarı
sının 5 ve d?~a fazla yıl kıdeme sahip oldukları ortaya 
çıkmaktadır. Dir yı~dan az kıdeıni olanları dikkate almak
sızın yapılan heşaplamalarda 157.633 kişinin toplam kıdem
lerinin 1.172.110 yıl olduğu anlaşılmıştır. Du durumda 
kişi başına ortalama kıdem 7.44 yıl olmaktadır. 

Araştırma kapsamındaki işyerlerinden bazılarında 

kanuni kıdem tazninatına esas olan 30 günlük süre aşılmış 
olup, ortalama kıdem tazminatı süresi 32 gün olarak hesap
lanmıştır. 

Bu şekilde, 13 işkolundaki 157.633 kişinin toplam 
kıdem yılı olan 1.172.118 rakamından hareketle yapılan 
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tarak çok sayıda işçiyi işinden çıkc::Trlnk zorunda kalan işve-. 

renler için oldukça öne:,~:li mali güçlükler yaratmRktadır ( 40). 

Özellikle küçük ve orta büyüklükteki pek çok işletme ani ve 

büyük tutarlarda tazminat ödeme durumlarında iflas haline dü

şerek kapanrnaktadır (41). Du durumda hem işçilerin kıden taz

minatı hakkı tehlikeye girmekte, hem de işverenlerin Birişim

cilik arzuları ve güçleri kırılmaktadır (42). 

hesaplamalar sonucu, işverenlerin yükümlü oldukları po
tansiyel kıdem tazminatı tutarı 1976 yılında 6.783.000.-
000,- n•nı bulmaktadır. Bulunan kıdem taz~inatı yükünü 
1975 yılı rakanları ile kıyasladığımız da 1976 yılında 
%54.5 oranında bir artış ortayn çıkmaktadır. 

1977 yılında, kıdem tazminntı süresinin (32 gün) 
vo ortalama kıdem yılının (7.44 yıl) aynı kalacatı, kı
dem tazminatı yükünün ise, yine bir yıl öncesi kadar 
(%54.5) artacağı varsayılırsa, 157.633 kişinin potansi
yel kıdom tazı•ıinatı 10 milyar 480 milyon liray.tı. bulmak
tadır. Du rakao sadece Konfederasyon anketi kapsanında
ki kişilerin kıdem ~azminatı yükünü ifade etmektedir. 
Sanayide 1,5 milyon kadar çalışan olduğu düşünülürse, 
1977 yılında pots.ıısiyel kıden tazr:ı.inatı tutarı 99 mil
yar 722 milyona ulaşmaktadır. 

Du rakao, potansiyel olmakla beraber, sanayiin 
karşısında olduğu borcun büyüklü2ünü göstermesi bakımın
dan ilginçtir. Ücretlerin ilerideki yıllarda artacaeı 
ve muhtemelen kıdem süresinin de uzayacağı düşünüldüeMTI
de bu rakam şüphesiz çok önemli miktarda yükselme cös -
terecektir.", Türkiye İşveren Sennikalc:ı.rı Konfederasyo
nu, XII. OlağanGenel Kurul Çalışma Raporu, Ankara, Nisan 
1978, s.26,27. 

(40) Korncü OGUZilliAN, 9'Kıdem Tazminatı9~ konulu Konferans, rımss, 
Türkiye Madeni Eşya Sanayicileri Senr1ikası Gazetesi, 
15 Aralık 1976. H.Kemal EL DİR, ~'Kıdem Tazminatı~' konulu 
Konferans, ~TES Si Türkiye ~!Iadcmi Eşya Sç.nayicileri Sendi
kası Gazetcsig 5 Aralık 1976. KUTAL, Işsizlik Sigortası 
Kıdem Tazıninc.tı Konuların'1.aki Tartışmalar, s.;"r61. 

(41) Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, XII Olağan 
Genel Kurul Çalışma Raporu, s.29. 

(42) KUTAL 7 İşsizlik Sigortası Kıc1em Tazrünatı Konularındaki 
tartışmalar, s.461. 



21 -

Aynı sakınca Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve 

Ticaret Dcrsaları Birliği t2rafından şu şokilde dile c,-etiril 

mektedir: ~aKıdem. taz:r.ünatı müessesesinin işveren cephesineten 

mahzuru, işverenin kıdem taz~inatı külfetinin kendisini ne za

man ve hanc.~i şartlar altında tazyik edece[:ini bilnemesidir. 

İşveren için en kötü hal, tazr:ünat öderıo nükellof~yetinin ken

disini kriz zar..anınd.a yakalarJ.asıihti.nalidir'~ (43) • 

Ancak işveren kesimi tar2.fından ileri sürülen bu sala.n

aalar giderileniyecek nitelikte değildir. Sözgelini kıdem taz

ninatı için karşılık ayrılması, kıdem tazminatının işverenle

rin ödeyecekleri prim.lorlo kurulacak bir fondan ödermıesi ön -

görülebilir. Du şokilde kıdem tazminatı yükünü işverenler açı

sından ekonQ~ik hale getirmek olurludur. Yeter ki, işçi kesi 

minin var olan hakl2.rı ve kıder.ı taz:r:ünatı kurununun şu anda 

gördüğü işlev unutulmasın. 

·' 

b) Kıdem Tazı:ünatı, işyerinde Sık Sık İşçi De[;iştiril

mesine ve Sonuçta İş İstikrarsızlığın<:. Yol Açabil -

mektedir 

Dazı İşverenlerin, ilerde büyük tutarlara ulaşnbilecek 

kıdem tazninatını öcleı;ımnek veya sermayesini alıp götürecek bir 

kıdem tazninatı yükür:ılülüt,üne meydan verE1en.;.ek için, işçileri 

stk sık işten çıkardıkları söylen~ektedir (44). Du durumda 

~~-------------( 43) Türkiye Ticaret Odaları, Srmayi Oc1alG.rı ve Ticaret D or-
s aları Dirlif.i 1 s.ll. 

(44) TUNÇOH.I'ı.G, 1ıKıdom Tazr:ünn.tı Ne Getiriyor?a konulu forum. 
Z2.rrıanın Madeni Eşya Srı.,nayicileri Sondikası Genel Sekrete
ri İlhan LÖK Milliyet Gazetesi tarafından düzenlenon bir 
forun1da görüşlerini şu şekilde belirtmiştir: Q?Dazı işve

renler:in9 ilerde sornayesini alıp götürecek bir kıdem tRz
minatı yükümlülü[vno meyd:ı.n vor:cım:ıek için hizmet ak i tleri-
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işçilerin de işten çık3rılna tehlikesiyle karşı karşıya kaldık

ları beli;tilınektedir~ 

Kıdcm t2.zminatını büyük bir yük olarak gören: ~şvera;ı., 

işçileri kıdom kazar.u:rıac,an işten çıkarmak suretiyle, bu ;yükten 

kurtulmak veya en alt düzeye indirock istiyocektir. İşverenle

rin bu şekildeki davranışı iso, işçiler ve ~olayısiyle Ulusal 

Ekonomi ve çalışma barışı bakınından zararlı olmakt~dır. İşçi 

L''.)sloki deneyim kazana.ı-namakta, ayrıca sık sık işsizlik tehli

kesiyle başbaşa kalr:ıaktadır. 

Kıdom tazrünatının aleyhine ileri sürülen bu görüşte, 

kuşkusuz gerçok payı varrl.ır • .fmcak kıder.1 tazninatına hak ka-

zan~a süresinin 3 yıl iken önemli olducuna inandıcıQız bu sa

kınca, sürenin 1 yılc: indirilnesindon sonra nisbeten öner:üni 

kaybetmiştir. Ayrıca işlet:;ede aşırı bir işçi devir hızının 

bulunması iş lot:~.:ecilik açısındEm arzu edilecek bir durun::ı :aıe

cildir. Çünkü, çıkarılacak işçinin yerine yeni bir işçi alına

cak, yeni alınan bu işçiye, özellikle uzmanlı(:;ın öner::ıli oldu

[M bir iş kolunda, işini ötTetmek hem zaman hem de para eerek

tireccktir. İşçilerin aynı işletnede r..ıümkün olducu kader uzun 

süre çalışıp UZh~illlık kazarunaları verimlilik açısından olduk-

-----------------------.--~-
nı uç y~ldün önce yenileelikleri bir gerçektir. Do[al ola-
rak bu c-enel bir davranış değildir, ama bunu ycı.pan işve -
renler .. de oldu[,unu işitiyoruz. Aslında kıdem tazninatının 
iş barışı bakımındq,n en sakıncalı yönlerinden birisi de 
budur. Dir yandrm işçi kesini kıden: t:::ızninatını hak ede
cek bir düzeye gelr..1eden işini kaybetme tehlikesiyle karşı 
karşıya kalabiliyor. Öte yandan, müessese de ileride ken
disine büyük risk olabilecek bir konudan kurtulı~ak için 
böyle yollara başvurabiliyor. 1w, İlho..n LÖK, 19 İşçi Kıdem 
tazr:ıinatı vo Sicsortası'w, konulu forur.ı., l.hlliyet, 24 r~ıart 

1974. 
(45) N~U~NLIOGLU, s.341. KUTAL, İşsizlik Sigortası-Kıdem T~z

minatı Ronularındnki Tartışmalar, s.461. 
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ça önenli"1.ir. Du nedenle işverenlerin işçi çıko.rr:ıa yoluna Git

neleri us sal bir cto..vranış olr.1o::ı..y8.ca[;ı gi1ii 9 ayrıca kolG.y da ol

r:ın.yo.caktır ( ~'r6). 

ı .. - Yararları 

n- Kıden Tazninatı İşçinin Golecoğo Güvon Duyr:2sını ve 

İşton AyrıldııSı Zm:;cm Fac1Ji Lir Destok Ilulr.:r~sını 

Sağlar 

Işçi 9 . e:~;o[Si ilc n;c çine n ve m'ıoli;inc1on be,;gko. rr:olir kayna-

eı olr:ı.aynn 1;ir kinso:1ir. Jaşko. bir deyişle işçinin c;eçini al

clı[;ı ücret o bnğlıdır. İşçinin 9 yaşlılık ne,-ı_oniyle çr.lışı:ıa ya

şaı:unın son bulccc.sı y0.. da çeşitli nec~enlerlG işini kaybotr:ıosi 

hor zaoan olasıdır. Iöyle 1Jir tehlike içinde olan işçiye, işi

ni kaybotr:ı.osi duruı::ıun::12. verilccek toplu hir para onun p;oleceğe 

güvenle bakr:ıasını vo işe ba[:lanr.1r.ı.sını sr::.C;lıyn.caktır ( 47). Gü

venlikten yoksun bir insanın özellikle ono[;i ilc geçinen bir 

kinsenin nutlu ol2::nyaca{.tı ve çctlışna ı-'o.rışın8. ko.tkıdo. r)uluna

nıynca(:;ı kuşlrusuzdur. 

Kıc.1or.ı. tc::.zn.inatının ayrıca işsizlik sigortasının henüz 

r:ovcut olnaclı[;ı ülkelord o öner.:ı knzandı[:;ı görülr:oktodir ( 48). 

(46) 0~Kc..lifiyo insanın nadir old.u[;u Türkiye ei~Ji bir toplunda 
işçinin kolayca işinJan ntılı:ıası çok br..yntlm:uş l-:ıir c1ü
şüncoclir. Kal i to vo ür ot inin eso..s oldu[:;u. ortcu-::ıdo.. ~ keyfi 
çıkcırı:ıalar söz konusu olanC'..z. Kıdarı tnzninatını böyle 
bir perspektifle eörr:ıoliyiz. ıı, Hc:üi t NARİN, nKıc1en Taz
ninn.tı No Gotiriyor?99 konulu foru..u, Iililliyot 1 9 Haziran 
1974. 

(47) TillTÇ0rilt:ı.G 1 ı'Kıc1or.:ı Tazninatı Ne Gotiriyor?n konulu Forun~ 
NiJ(r.Y..NLIOGLU 1 s. 31l4 

( 48) KUTJI.L, İşsizlik Sigortası-Kıden Tazr:ıinntı Konul~"J.rındaki 
Tnrtışnalar, s.460. 
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İşini k2-ybodon işçi kıc1on t2..zr.ünatıyın. ~Jir süre ceçinobilno o

lanağın~ kavuşr:ır~tadır. Ancak işçinin işyerinde coçniş e~ekle

rinin r:ır..ddi ve nanevi yıpret:nı:msının knrşılıcı olan kıdoı::ı tnzı:1i

natını işsizlik sigortasıyın knrıştırn&~ak gerekir. Çünkü işsiz

lik sigortası sacl.oce sınırlı bir takın öc'.oneklor sn.ğlnyıcı ni

telikto,1ir ( 49). İşsizlik sicortasının olr:ıayışı ve oı::ı.ok piya-

snların:la hızla artnn baskılar yüzünelen kıc1en taz.-üncıtının öne

r.ıi @inüı:;üzclo do..ha cln artnıştır ( 50). 

b) Kıden Tazninatı İstihd.ar:ı Güvencesi Saf;lc:.r 

Son yıllorda onek piyn,salarınr:'.aki gerginlikler hızla 

artr:ıaktrı,c.1ır. Enflc:.syon, nüfus Qrtışı ve kentloşno gibi olaylar 

ülker:ıizc1oki işsizlik oranlarını t;dı:lorok yükseltnektedir. :Göyle 

bir durun karşısında 9 ücret indon l1aŞkfl eo lir knyna[:ı olı:ıayan 

işçilerin istihdnr.1 {jivenli[;i önonli tıir konu olı::c.kt:-',dır. Özel

likle ynsalarınızda istihd~ı güvencesinin son doroco ilkel dü

zenlenr:~iş olr:ı?-sı no::.oniylo işçi kosir:ü do{;al olf"'"rak andişe du

yacaktır (51). 

(49) A. g. k., s.~6ı. 
( 50) EKİN, 11 Kıdor::ı T:nzr.:ı.inrttı ve Vergilorvv konulu forun. 
(51) !·.Iotin KUTAL c1i5,şüncolc:;r:ini şu şekilele bolirtr:ıiştir: ~~Don

ce haklı bir onr1işe. Üz ellikle iş ynsaı:::nzcl.e, istihc1or.:ı gü
vencesi son derece ilkel clüzonlonı:.üştir. İş yasasının 
13. r:ındc1csindo işveren iş o.kdi feshinde ne elen r;östor:mok 
zorunda c1o[.ilc1ir. Ihlclirin önollcri ~)iz::::.o çok kısırclır. 
1975 'to yqpılan c1o[:işiklik işten çıkarr:u::ı.lnrı:ln çıkc.rılan 

işçinin yorino yonisinin nlınrıcu:ıo.sı yolundaki c1o[l;işiklik 
uygulc.ı:.mda :.Jir sonuç eotirr:ıoı:üştir. İstihdc..ı:ı gL1.voncesi 
sz-:,C;lc:mcı.naı::ııştır. ~o 9 l:Tot in KUTAL, nKıdon tnzninatı vo.zee
çilr::ıez 1:::ir Hnktır71 ~ Ct;u~_'Jhuriyet" 5 Nisan 1977 ~ 
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Nitekim işğ.inin işten çıkarım:ı.lP~rc- karşı kıclcn t2:.zrün2,tı dışın

da bir eüvenccsi yoktur., İşvoren ödcyece[::i kıclen tazı;ünatı ne

deniyle, çok gerekli decilse, işçiyi işten çıknrmnktan kaçına

caktır. Kıden tazrün:::::tı özellikle keyfi işton çıka:ı;-r..mlcı.rı be -

lirli ölçüde [;idermede önenli bir rol oynayc.caktır. 

Ancak kıc1en tazr:linatından beklenen bu y2.rarın uyculru:ıa

cla söz konusu oır:.,ac1ığı 9 ha tt n bunun karşıtı bir durur:1~1.?" karşı

laşıldıf;ı belirtilnoktedir. Örnec~in EKONmci, "Uyc,rular.·!.aya da ba-

kıldığında kıc1om tazrünatının sc.nılc1ı[';ı gibi işçi çıkcro.nlnrın-

da SINIRL.l'.YICI anlcnc1n önoı:ı.li bir rolü olnadı{'ı, ha tt n birçok 

k_,ez çık;::,rı:mların nedeni olcl.u[;u izleno1Jilir. Uyc;ulc..rıaclr;, kı denli 

işçinin çıkarılı:nsında, kıcleı:ı taz::~_ino.tının engel o lı.:,c:,.J.ığı 9 son 

yıll2rdn artcn kıdor.lli işçi çıko.rr1aları ile cçıkça görülnekte

clir. Hntta işverenlerin kıc1er:ı tazr::inatı yükünden kurtulr:ıak 

için, kıc1cı:1li işçileri çıkarr.1::. eğilininde oldukları söylonobi-
. ' 

lir19 donektedir ( 52). Ayrıca gittikçe aüırlaşcm kıc1eı::ı tazninc:,tı 

yüküol~lü&~ karşısınd8., yeni yatırımcıların sermaye yo{~n ~ek

nolojilcri yoğ tutabilecekleri de ileri sürülnüktedir (53). 

(52) Münir EKONOMİ, ııKıdor:ı Tnzııinatı İş Yerine D2.[:lılı[~ın Kar
şılı(;ıdırvı, Cunhuriyet, 5 Nisan 1977 • 

(53) Nasuhi DURSAL, Dir Finansnan ve ~!Iuhasobe Sorunu Olarak 
Kıden TazE:inatı, llfuhasebo Enstitüsü Der.r;isi~ Snyı:5, A[-:us
tos 1976, s.lO. Türkiye İşveren Sc;nr'.ikaları Konfoderas -
yonu Genel Sekreteri RG.fet·İbrnhimo[;lu dnaynı konuda 
şu görüşü bolirtr:ıiştir. n •••• işçilik r::ınliyetinin bu yön
do yükselr:esinin yRrattıGı okononik vo teknolojik tercih 
sonucu, işlet2elorde nekanizGsyon genişletilorek işçi 
claro.ltılmasınn başvurulrmştur. Du durUDcl::-~ ülken:.izin is
tihcta.ın politikasında öner:ıli bir işgücü fnzlasının ortaya 
çıkoasına vesile teşkil otniştir. 

Döylece çalışrm azınlık için ~etirilen 30 günlük 
kıdem trı.z;:~,inatı hülc:Dü çc.lışnak isteyen çotunlu[;un irnk:an-
lc"rını önleyebilocok ölç:':ye varr:nştır'ı ~ Raf et tDRLli-IİMOGLU ,Kıclem 
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Türkiye, işsizlere iş bulma sorununun yanı sıra 9 çalışan 

işçiyi işinde tutmanın d.~ {Serckli oldu~-u. bir ülko~1ir. Du neden-

le, kırlam tp,zminntının yuknrıc~a ileri sürülc1ü[;ü gibi, sınırlı 

d.n olsc. 9 istihcl2.m ,'"!;üvencesi cı,çısınclan öno2i1li :1ir işlevi olacak-

tır. Çünk:U_ bir çok işveren kıdem taz1.ninatını düşüı:ıorek çok sa

yıda işçinin işine srn vcrce:kton kaçınn.bilecektir. 

II- KIDEM TiiZT<İN.tı.TI KURUf{:UJ\1UN Y/'..S!ı.L DÜZ:CNL:::~NİŞİ 

Kıder.1 T.:::.zminr.,tı ülkemizde kanunla düzonlenm.iş ekonomik 

ve sosyal bir kurunc1ur. Türkiye vde henüz ok-:nomik ve sosyal 

;-:;elişmcnin başında iken uy{',Ulf!J:1L.~nya başlanan kı:.i..er:.ı. tazıninatı 

hakkı 1Jir mücadele sonucunda knzenılmış olmnyıp 9 Devletçe ya

pılan bir düzenleme ile hukuk:umuza girmiştir. Nitokin 9 SAY!YCENv

in belirttif;i e;ibi 9 ı~Türk Scsyal Politikası ve İş Hukuku 9 çalı-

şanlar ile çc;,lıştıranlar arnsıntlP.ki mücadeleden ve çnlışmadan 

doğan düzenleyici bir sistomo c;öre kurulmrunış; iJilr-ı.kis bu mü

cadele ve çatışma henüz doe;mac1an 9 karşılıklı ı.:::ünaselıotlori 

memleket yararına ahenkleştirr::ıok 1 memleketin çalışna gücünü ve 

genel refc~ını arttıracak surct~e verimli kılmak 9 tam çalıştır-

mayı ve sosyal güveni sr:.ğln.mak gibi önleyici bir sisteme dayan-

mıştır~' ( 54). 

Kıdem tazT·ünP~tı kurumu ilk koz 15.6.1936 t·-:rihli 3008 

Sayılı İş Kanununun 13. maddesinin 6. fıkrası ile hukukumuz 

T"' .. zminatı Türk Sanayiini İpotok: Altına Almıştır9 İşveren? 
Cilt:XVII 9 Sayı:8 9 mayıs 1979. s.7. 

(54) Ferit H.SAYJ.VIEN, Dankalnrd.a Kollektif İş ~!tünnsebotlcri, Es
kişehir İ.T.İ.A. DerGisi 9 Cilt:III, Snyı~2, Haziran 19671 
s.l45. 
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içersinde yer alnıştır (55). Kurun daha sonrc. çıkarılan bir çok 

kanunla do[tiştirilrc-:iş ve e;ünür:.1üze dek &olı:.ıiştir. Du r:;elişne sü

reci içindo_do[tal olarakkıden tazr:ıinatının yasal düzonlenişi de 

clo[;işmiştir. Kıden tazninr.ı.tına hak ko.zmır:ıo.. koşulları ve tazni-

natının niktarı yönünüc bü;yiik c"le[::işiklikler yc:pılnıştır. Sözge

lini kıc1om tazr:ıinatına hak kaza:nr.1a süresi önceleri 5 ç'iş yılın 

iken 3 '~yıına, daha sonra ı yılcı. indirilıüş bunc. knrşın tazni-

natının miktarını belirlenede diğer l?ir çarpan olan ücret çarpa

nı, 15 gündon 30 dino arttırılmıştır. Günün.üzcl.eki uyr;u1m:ıaya 

Girneden önce konuya açıklık getirnesi ve cclişnc sürecini gös-

torcosi hc-ı.kı:mınc1an kıdc:n tazr::ıin2.tı kurur.ı.unu düzenloycn.r:ıevzuatın 

r;oliş;.: . .ıosini sırasıyl2. ve kısaca açıklamaya çalışaca[7ız. 

ı- Türk HulDlkunda Kıdcn Tazninatının Gelişimi 

Kıclcn taz;;:inatı yukarıda belirtti[~iniz gibi önceleri 

300G Sayılı İş Kanununun 13. nacldosinin 6. fıkrasında yer alnak

tayc.1.ı. De.ha sonra 931 Sayılı İş Kanununda ise ayrı bir rıaclde 

şeklin~lo yeni bir düzonleı::ıoye c;ic1ilniştir. 931 Sn.yılı İş Ko.nu

nunc1an sonra bazı cte{:;işiklik1er yapılarak.l475 Sayılı İş Kanu

nu yürürlüce girniştir. Son olarnk da 4.7.1975 tarihli ve 1927 

sayılı kanunla yapılan deCişikld.klerle kıden tazr:ıiıııat:ın.nin bugün

kü uyguların şekline cr,eçilniştir. 

• • ...,, .., ....... 1 • 

(55) İhsan ERiillL 1 Türk Hukukunda Kıc1m:ı Tazninatı Müessesesinin 
Gelişrıesi, ve Du Golişr.10c1e 1927 sayılı Kanunun Yeri ve 
öner:ıi 1927 Sayılı Kc-ı,nun ilc Kıc1cm Taz;cünatı Yönünc1on ge- · 
tirilen Yonilikler ve Do[urdu6u Sorunlar~ Eskişehir İ.T.İ.A. 
Dasınovi, Eskişehir, 1976 s.7. 
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A- 300Ü Sayılı İş Hukuku 

Kıdeo. tc..zDinatı 1939 yılında kabul eelilen 3008 sayılı İş 

Kanununun 13. :m.c.q,dG.esinin 6. fıkrasında şu şokilde yer alıyordu: 

~'Dilu.muı:ı iş çilor hakkındaki fosihlerde, beş seneden fo..zla olan 

her bir tam işi senesi için ayrıca on beş günlük ücret tutarın

cıa tazr:ıinat dahi verilir.~' Kıdem taznincıtı hakkını ilk olarak 

tanıyan bu hükr~1e göre, işçinin kı dem tc..z:r:ıi.natına hak kazanı-::ıası 

için, hizmet akdinin sona errıiş ye işçinin 5 yıldEm fnzla ça.

lışnış ol:r:msı gereknektedir (56). 

Kıder1 tazr:ıinatını düzen.Jlıeyen bu hükr:ün ilk uyc;ulc::.nışı 

sırasım:ı..a kıden tazninatının gerçekleşmesi için hizn.et akd:}nin 

işveren tarafından sona erdirilBiş,olqası cerekiyordu (57). An

cak YarGıtay Ticar~t Dairesinin 11.10.1947 tarih ve 62/3019 

sayılı kararında ~~ • •• Mozkur r.1addenin son fıkrasındaki tazr..1i-

nat, işinden ayrılan işçi için bir ikrm::ıiye nahiyetinc1e olup, 

hor no suretle olu~sa olsun bütün fasihlerde işçiye yer~laesi 

lazın golncaine ... ~'(5ü), Yarc;ıtay Genel Kurulunun ~·=!-1.1940 

tarih ve 11/7 sayılı Tevhidi İçtihat k8Xarında da "••• İş ak

di, gerek işveren ve gerek işçi tar2.fınclan feshedilrı.iş olsun, 

işçinin ücreti tnc1 olarak verildikton başka boş seneden fazla 

olan her bir tan iş sonesi için ayrıca on beş [Çlmlük ücret tu

tarınc12. bir tazrıin2.tın dnha verilmesi gerokti[·i bu nn.cldenin 

sarih hükümleri icabındandır ••• :~ ( 59) denilere k hizDot nkdinin 

ister işveren ister işçi tarafından vo hor no nedenle olursa 

(56) NAID:IANLIOGLU, s.6. 
(57) ERKUL, Türk Hukukuncla Kıdom Tazr:linatı ••• , s.ü. 
(50) Karar ve Yorlli~ için bkz: Ferit H.SAYıffiN, İşçinin Kıden 

Tazr:ıinatı, İşçi Sigortaln.riL Kuruı:cıunun Durumu~ Cezni 
Tnkibattn Selahiyotli Morci 9 İsı::ıail AkGi.in ~~To.tbaası, 
İstanbul, 1949, s.3. 

(59) Knrar ·ve yorumu için bkz: SAY.rl'J:m, İşçinin kıClon taz;::ıina-
tı ••• , s.l-11. 
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olsun sona erdirilmesi durumunda işçinin kıdem tnzninGtınn hak 

kazanacaC;ı beli:ı;-tilmiştir. Du uygulama 3008 sayılı kanunun 13. 

ı:;ıqdclosincle 25.1.1950 trı..rih ve 5518 sayılı kanunla ı~ iş akdinin 

işveren tnrafından bu madde veya 16 ncı marldenin I ve III nu-

mo.ralı fıkralarınn göre ve işçi tarnfınclan ise 15 inci madde-

nin I ve II nuruaralı fıkralarına dayanılarak veya askerlik hiz

meti dolayısiyle foshodilmesi halinde üç yıldan fazla ç~lışmış 

oLJ1ak şartiylo işe başladıZ:·ından i tibsron hor bir tam iş yılı 

için işçiye 15 günlük ücret tutarında tezminat verilir:~ şek-

linele yapılan c1ol;işikliğo de[~in devam etmiştir. Dunn göre iş

çi, hizmet akdinin yalnız kanunda belirtilen c1urumlarc1o. sona 

ermesi koşuluyla kıc1em tazminzı,tına hak knzanabilccekti. Ancak 

5 yıllık süre de bu kanunla 3 yıla inl.irilmiş oluyordu ('60). 

25.1.1950 tnr:th ve 5518 sayılı kanunla yapılan bu do(;i

şiklikten sonra, 8.2.1952 t::-ırih ve 5868 sayılı kanunlR yeni bir 

değişiklice· gidilmiş ve 3008 sayılı İş Kanunun kıdem tazmina

tıyl2. ilgili hükmü şu şekli almıştır: 

'9 İş akdinin işvGren tr>.rc.fınd2.n bu mo..ddc veya 16 ıncı 

maddenin I ve III numarrılı fıkralarıno.. göre ve işçi tnrafından 

ise 15 inci maddenin I ve II urunaralı fıkralarına dayanılarak 

voy2. askerlik hizzı1oti c1< ln,yısiylG feshoc1ilmosi halinde üç yıl

cian fazlr, çalışmış olmak şartıyle işe bcı.,şl2.dı[;ınc1nn i tibaren 

her bir tam iş yılı için işçiye on boş {ı;iinlük ücret tutarında 

bir tazminat verilir. F/Iünhasırcm ihtiyarlık sic;orto.,sından ay

lık voy2. topto..n öc1eme nlrnak gayesiyle iş akdini fesheden işçi, 

bu fıkrada y2.zılı bulunan tn.zminata ho.k knznnır • .Ancak sigor-

t2..dan aylık voyf-i toptan ödor::ıo alr.::ıak için akdi fesheden işçiye 

......... ·- . .. .............. ,.., ....... 
(60) ERKUL 9 Türk Hukukunda Kıdom Trıznıinatı •• • 1 s.9. 
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verilecek tazmimtın hesabınc1a 9 işçinin yalnız 1 Nisan 1950 

tr-ı.,rihinden fayclalanabilmesi için 5417 sayılı kanuna gc5re aylık 

veya toptan ödeme yapılması için sigorta idaresine müracaat 

etmiş olduC.ıunu bu idareden alacaBı 1Jir bele;e ilc tovsik etmesi 

şarttır. 

İşçilerin kıdcnleri iş akdinin c1evam etmiş veya fo.sıla

larla yoniden akclec1ilmiş olmasına bakılmcı.ksızın aynı işverenin 

bir voyQ miitoaddit işyerlerinde çalıştıkl~rı süreler nazara 

alınarak hesapl2nır. 

İşyerinin devir veya intikali y2~ut dicor bir suretle 

bir işverenden bctşkn bir işvorone geçmesi h'1linde işçinin kıde

mi işyerinı:1eki hizmetleri toplamı üzorin::ı..on hosaplc:m.ır. Kıc1em 

t:.:.zminatı ise bu intikal d.cvresindcki işvorcne rıittir. İşyeri 

intikal ilc boraber c1cvcJn otti(i tnktirdo (hilafıncı hüküm olına

dıkça) kıdom t:-:;,zmin<J.tı yDni işverenc ait olur. Ayni kıc1om süre

si için bir c1cfac1an fazl::ı., tazminat örlcru:nez. ~~ 

Kıdem tazmin::ı.tının bu uygulmııası 1 3008 so..yılı İş K.."munun 

931 sc.yılı İş Kanunun yürürlüğe girrU[:,i 1967 yı.lınn cloE;in sür

müştür. 

D- 931 Sayılı İş Kanunu 

931 sayılı İş Kanunu 12.8.1967 t.':!.rihinde 9 3008 sayılı İş 

K._qnununu ortadan kaldırarak yürürlüğe girmiştir. Du kanunla bir

likte kıclem t2.zminntı ilk kez başlı başına bir madde rşeklinc1e 

İş K'1nunundaki yerini alıyordu. 931 sayılı İş Kanunun bu şokil

sel desişiklik dışında içerik bakımından da bazı yonilikler 

i 

1 

1 

1 

1 
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üGtirmiştir (61). 3008 sayılı İş ~~nunundan f~rklı olarak, 931 

Sr::wılı İş Kanununun 111,. maclc1csinc1c Kıdcm tn,zr.ünatı kurumuna e;eti

rilcn yenilikleri şu şekilde belirtmek olanaklıdır (62): 

1) 3008 sayılı iş kc:mununun 13. m8~ddesinc.e geçen ~~asker

lik hizmeti'~ cloyimi, 931 sayılı İş Kanununun 1·~. macl<losindo 19mu-

vazzaf askerlik hizmeti'~ şoklinde do(~iştirilerek yeni uygulama

ya bir kısı tlnmr:~ getirilmiştir. 

2) 3008 sayılı İş Kanununda kıdem tazminatınc hak kazan

ma süresi için 11 iş yılııq temel alınırkon yeni kP.nunda :~takvim 

yılı11 bcnimseniıüş ~ ayrıca aal tı aydan fazla süreler yıla tamam

lanırn hükmünü de getirerek sürenin vo c1olayısiyle buna ba{;lı 

olarnk yc:ı.pılacak öclomolerin hesapla:rını.asıncln kolaylık s8[;lan

mıştır. 

3) 931 sayılı İş Kanunu ile 3008 sayılı İş Kanundan 

de{';işik olnrak1 işçinin hastalıi::ı nodoniylo hizmet akrlinin 

işveren tarafından sona erdirilmesi durumunda d~ işveren işçi

ye kıdem tazminatı ödemekle yükümlü tutulmuştur. 

4) 931 sayılı İş Kanununun 14. ma~dcsinin son fıkrasın

da ç 9 İşçinin öli.ü:nü halinde bu tazminat tutarı knnuni Vll.rislori

ne ödcnir9g dcmilorok 9 hizmet akdinin işçinin ölü . .mü ilc sona 

ermesi clurur.ıunda da kıdom tazr:1inatının öd.onococi öne;örülmüştür • 

. ,. ....... ................ ,. 
(61) A. g. k• s.9. 
(62) A. g. k., s.9-ll. İhsan ERKUL~ 931 sayılı Yeni İş ~~nunu

nun Kıdom Tazminatı Müessesesinde Y2.ptıeı De(;içıikliklerp 
Eskişehir İ.T.İ.A. Dergisi 9 Cilt:Iy, Sayı:l? Ocak,l968, 
s.254-257. Metin KUTAL, Yeni İş Kanununda Kıdom Tazınina
tı, İktisst ve Thbliye Dcrgisi 9 Cilt:XIV~ snyı:9 1 Arnlık 
1967, s.379-382. 
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5) Kıdcm tazminntı miktarının so.ptc.runcsı sırı:ısınc1n tar

tışmo.. konusu olan ücret? 931 setyılı İş Knnununun.26. mndclcsin

de tanımlanarak uygul"'.maya açıklık getirilmiştir. 

6) 3008 s~yılı İş Knnunu ilc işçi ssyılmayan ve Dorçlar 

Kanunu htUdimlcrinc Göre çalıştırılan birçok kimse? 931 sayılı 

İş Kanununun ı. mc,c1desinc1o ~~İşçi~' tı::mımının yctpılno.sı sonucun-

da işçi sayılmış ve ketnun kaps~ına alınmıştır. Böylece bu 

gibi kiE~solorin do 12.8.1967 tarihinelen bG.şlamak üz o ro 9 kıd.em 

tazminatından y2rarln.nmaları sağlanmıştır. 

3008 sayılı İş Kanununa göre yuknrd.et bolirtti{:imiz 

yonilikleri getiren 931 sayılı İş kanunu 9 Anayasa M~hkomesinin 

12 mayıs 1970 tarihinde verdi[;i bir kararla biçim yö:tilinden 

iptal edilmiştir. 

C- 1475 Sayılı İş Kanunu 

1475 sayılı İş Kanunu 28.8.1971 to.rihinde kr:.bul edile

rek, 1.9.1971 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmış vo yürür

ıüce girmiştir. Kıdem Tazınin::ı.tı 931 se,yılı İş Kanununda oldu

(1.1 gibiv bu krmundo.. da 14. madde olarak yerini korurn.uştur. 

1475 sayılı yeni İş Kanunu önceki uygulEl.mnya c;örc iki de[:işik

lik yo.ratr.ııştır. Dunlnrdc.n birincisi; işçinin ihtiyarlık si

gortasından yarnrlo..rı.r:Jr:tk amaciyla hizmet nkdini sona ordirdi

reinde alacaltı kıdom t8.zr.ıinatının hesabında 1 Nisan 1950 ta-._. L~ 

rihinden önceki sürelerin gözönünde bulundurulacaGına ilişkin 

sınırlama kal~1.ırılmıştır. İkincisi; 91 Du süre hizmet akitlori 

ve Toplu İş Sözleşmeleriyle arttırılo.bilirıv denilorck, kanunda 

belirtilen 15 günlük kanuni sürenin üstüne çıkabilece5i konu-
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suncla bir serbestlik setirilmiştir (63). 

Kıdeın tazminatının 1475 soşılı İş Kanununcl::ıki c1üzenleme 

biçiminc1e, c1r.lı2v sonra 7 ~illl75 s2.yılı İş Kanununun Dc..zJ_ Maddele

rinin De{~iştiril:,:ıcsi ve 26 ncı Maddesinin ikinci fıkrcı.sının 

Yürürlükten knldırılması? 193 Sayılı Gelir Vere;isi K..'l.nununun 

25 inci m~ddesinin 7 nci Fıkrasının De[iştirilmcsi ve Dir Ge

çici ~!Inddo Eklenmesi HaklcLnda1 ~ ki 1927 So..yılı Knnun+a köklü ye

nilikler getirilerek bazı do(işiklikler yapılmıştır •. ~~. 7.1975 

tarihinde kabul edilen ve 12 Tontmuz 1975 tarihinde Resmi Gaze

toele yayınlnnrm 1927 s,0.yılı knnunla yapılan bu do{:işiklikten 

sonrn kıdem tazrninr:.tının bugünkü uy[-çulo.EtD.sını belirleyen İş 

Kanunuruuzun 14. maddesi şu şokli:almıştır: 

;QDu Kt:mune. te,bi işçilerin hizmet akitlerinin: 

ı.- İşveren tarafından bu !C.:'lnunun 17 nci mnd.dcsinin II 

numaralı bondinde e;österilcn sebepler dışında, 

2.- İşçi tarr:.fından bu kanunun 16 ncı mc;dclesi uyarınca, 

3.- Muvazzaf askerlik hizr:ıeti dolayısiyle, 

4.- Dn,?;lı bulunüuklr~rı 7 Krmunl''· "kurulu kurum VGya san-

dıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük o.ylı(;ı yahut top

tan ödeme alnak amaciyle9 

Feshedilmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulm:-..sı 

• T C t *' $ +ı• dM ... :*eQft,..."' 

(63) ERKGL 7 Türk Hukukunda Kıdem Taz;!.ünatı ••• , s.ıı-12. 
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hallerinde işçinin işe b::.şlncı..ıl3;ı tt:.rihten i tibaren hizmet akdi

nin devamı süresince hor ceçen tam yıl için işverence işçiye 

30 günlük ücreti tutP.rında kıclem tf!.zi:,".inntı öc1onir. Dir yıldan 

nrtan süreler için de n.ynı oran üzerinc1~en ö0_eme yapılır. 

İşçilerin kıdemleri? hizmet akdinin c1eve.ın etmiş ve frtsı-
ı 

lale.rla yenidon nk1ec1ilmiş oln:ı.tlsın.""'!. bakıli·.:mksızın aynı işverenin 

bir veya de[:işik işyerlerinde çnlıştıkl~ı,rı süreler gözönüne 

alınarak hesaplanır. İşyerlerinin devir veya intiknli yahut her-

hen&i bir suretle bir işverenden bnşka bir işvoreno goçre.esi 

veya beşk2, bir yere n2.kli hn.linde işçinin kıdemi P işyeri veya 

işyerlerindaki hizmet akitleri sürelerinin toplamı üzerinden 

hesaplanır. Du kanunun neşri tarihinden itibaren işyerinin dev

ri veya horhangi bir suretle el deciştirmosi halinde işlemiş 

kıde~ tazminatlarından her iki işveren sorumludur. Ancak 9 iş

yerini devreden işverenlerin bu sorumlulukları işçiyi çrüıştır

dıkları sürolorle ve devir esnn.sındn.ki işçinin aldı[,rı ücret 

seviyesiyle sınırlıdır. Du konunun neşrinden evvel işyeri dev

rolmuş veya herhangi bir suretle el clof':iştirmişse :1ovir mukr.we

losinde aksine bir hüküm yoksa. işleniniş kıclem t2.zi:ı.ino.,tlırından 

yeni işveren sorumludur. 

İşçinin birinci bendin 4 üncü fıkrnsı hükmünden f.::ı.yc1ala

nr:ı..bilınesi için aylık veya toptan ödemeye hnk k::,zmnrm.ş bulundu[.'U.

nu ve ken.'lisine aylık bn[';lanması veya toptnn ödone ye:,pıfuma,sı 

için yaşlılık sigortası bakınından bo.f:lı bulunducu kuru:ra:::.. veya 

snnc'cıl~a müracaat etmiş olclu[:unu belgeler:wsi şarttır. İşçinin 

ölti.ınü. h;:;,linde hu şart nranmaz. 

T.c. Emekli ScmdıB;ı Kı:munu v.e Sosyal Si(~ortr:.lnr Kanununa 
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veya yalnız Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olarak sadece aynı 

ya cla dc['işik kaıııu kuruluşl:-:ırında eeçen him.'"'l.et sU.relcrinin bir

leştiriln.ıosi suretiyle Sosyal Sigortalar Kanununa eöre yaşlılık 

veya malüllük aylığınn, yf'. dcı. toptan ödeneye hak k2..zam:m işçiyeP 

bu kamu kuruluşlarında goçircli{i~i hizmet sürelerinin toplr'.rn 

üzerinden son kamu kuruluşu işverenince kıdem tnz;:ünatı ödenir. 

Yukarıda belirtilen krxJu kuruluşlo.rında işçinin hizmet 

akdinin evvelce bu n.cil:J.eye göre kıdor:ı to.zr:.ıinr:ı:tı öc1on•.:,.:.osini ge

rektirmiyecek şekilde sona ermesi suretiyle geçen hizra.ot süre

leri kıde:m tazminatının hesabında dikkate rüıru:ıaz • 

.Ancak, bu trızı.~ıinatın T. C. Emekli Sandıf.ınr:ı.. tn. bi olarak 

geçen hizmeti süresine ait kısmı için ödenecek ı:üktr:ır 9 yaşlı

lık veya malullük aylı[.ının başlancıç tn.rihincle T.c. Emekli 

Smıdı[';ı Kanununun yürürlükteki hükümlerine göre e:-J.e1dilik ikra

miyesi için öne;ürülen >;üktarc1an fazlrt olsrGQZ. 

Du maddede geçen kamu kuruluşlo..rı c1eyimisı Genel~ KP..tma 

ve Özel Bütçeli İd~ı:Celer ilc 468 sayılı Krınunun 'ı üncü madde

sinde sayılan kurur:ıları kapsar. 

Aynı kıdem süresi_için bir defadan fazla kıden tazınina

tı veya ikranüyo ödennıoz. 

Kıc1em tazminatının hesaplanması~ son ücret ücret üzerin

den yapılır. Parça başına, akort, götürü veya yüzde usulü gibi 

ücrotin sabit olmadığ"J. hallerele son bir yıllık süre içinde öde

nen ücretin o süre içinde çalışılan günlere bölünmesi sureti~le 

bulunecek ortalama ücret bu tazminatın hesabına esns tutulur. 
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Ancak9 son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldıE,ı 

taktirde, tazr:ünata esas ücret" işçinin işten ayrılmn tr:rihi 

ile zarnn1ın yapıldığı tarih arasındn alınan ücretin aynı süre 

içinde çalışmlan cinlere bölünrlosi suretiyle hesaplanır. 

13 üncü msddonin.(C) bendinde sözü geçen tazminat ile 

bu madede yer alan kıdem tnzminatına esas olacak ücrotin hesa-

bında 26 ncı maddenin ı nci fıkrasında yazılı ücrote ilaveton 

işçiye sa[lanmış olan para ve pnra ile ölçülmesi ınÜLikün akdi 

ve kanundan docan nonfaatlor do gözönünde tutulur. 

Kıdom tazminn.tın:ı esas olacak 30 C:[,:ıiinlük ücret tutarının 

boher yıl için ncızara r1,lımwak m.iktarı 1475 s:::.yılı İş K.'lnununa 

csöre tcsbi t edilmiş olan :-:,ünlük asgnri ücret in 30 günlük tuta

rının yedibuçuk ketından fazla olamaz. 

İŞçinin ölümü halinde yukarıdaki hükümlere göre doC;an 

tazninat tutarı 9 kanuni mirasçılarına ödenir. 

Du maddede belirtilen kıdom tazminatı ile il~li 30 gün

lük süre hizmet akidleri veya toplu iş sözleşmeleri ile işçi 

lehine dcğiştirilebilir. 

Kıdem tazminatından do~an sorumlulu{u işvore~ özel şa

hıslara veya sigorta şirketlerine sigortrı ettire:r:ıez. 

İşveren sorwnluluğu altında ve sadece yaşlılık, emekli

lik, malullük, ölüm ve toptan ödeme hallerine mahsus olmcık 

knydiylc Devlot veya kanunla kurulu kurın:ılarda veya ~50 hisse

don fazlası Devlete ait bir bemkada veya bir kururnda işverf?n 

tarafından kıdem tazminatı ile ilgili bir fon tesis edilir. 
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Fon tosisi ilc ilgili hususlar kr:tnunl~ düzenlenir. ç~ 

İş kanununun ltı-. mndclosinin bu yeni şekli ilc 'ncl.om taz

:min:"1tı kurumuna şu önemli yoniliklor getirilmiş oluyıcrc1u~ 

1) Hizmet akdinin İş Kanununun 16. mP,ddosinin I ve II 

numaralı bcntlori ynnınc1'1 III nun:~rr::.lı bcn~inclo yer ~-~ısn zor la

yı cı sebeplerle sona erdirilmesi duru~unda da işçinin kıdem 

tn..zminn.tınrı. hak knzP..nması sağlanmıştır ( 64). 

2) Kıdom tazmin2.tına hak kaze..:runa süresi 3 yıldan ı yıla 

in<lirilmiş 9 buna knrşın kıc1em t2.zminatı miktn,rının saptanino.s~n

do. temel olan 15 (jinlük ücret tutl:',rı, 30 güne çıkartıl:::ııştır. 

Anuak ~~kıclem tnzminatına esas olacak 30 e;ünlük ücret tutarının 

bcher yıl için nazara alınacak miktarı ltJ-75 setyılı İş Kanununa 

göre tesbit edilmiş olan günlük asgari ücrotin 30 günlük tuta

rının yedibuçuk katınüan fazla olamaz'~ denilerak işveren tara

fından örl.onecek kıdem tazıninatı miktarına bir sınırlama Geti-

ril~miştir. 1927 sayılı kanunla getirilen bu hüküm, bir cörüşe 

göre~ ancak 9 sözleşmelerde 30 günlük ücreti PLŞan bir kıc1em taz

minatı öngörülmcmişsc önemıli olacaktır. Dunun aksine 'v ••• 30 

günlük süre hizmet akidleri veya toplu iş sözleşmeleri ile 

işçi lehine değiştirilobilir" hükmii.ne dayanarak, sözleşme ile 

30 günü aşan kJ_dem tazm.inatlarına iso sınırlayıcı bir etkisi 

olamıyaca(~ı belirtilmektedir ( 65). Yargı tayın da kntıldığı 

....... . ............. 
( 64) A. g. k., s .15. Motin KlJTALsı Çalışma Movzuatınrla Yapılan 

Son docişiklikler 9 İktisat ve Mnliyo Dorgisi 7 Cilt:XXII, 
Sayı: 5, A[::ust os 1975 9 s. 209 .• 

(65) KUTAL 9 Çalışma Mevzuatında Ynpılı:ı.n Son Değişiklikler, s.213, 
Mühir EKONOMİ 9 Kıdoın Tazminatına Hak Kazanma Şartları ve 
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c1i[;cr bir c;örüşc ,:::;-öre ise, İş Kanununun 14. rru:.ddesinclo Getiri-

lcn sınırln..ı11ı?. ornridici ni teliktc olup, 30 c,ünlük ücret in söz

leşme ilc işçi lehine clcğiştirilcbileccğinc ilişk~n hüküın an

cak bu to..van sınırı içinele (ı;oçerli olacaktır (66). Buna kar -

şılık, Anay~sa Mahkemesi 23.1.1979 gün ve 79/6 sayılı kararıy

la kıclcm t2..zm.inatına sınırlama getiren İş Kanununun 14/12 ~ad

desini biçin1 yönünden iptal et~iştir (67). İptal karo..rı 14.4.-

1930 günü yürürlüce Girecektir. 

3) Yeni kcmunln işverenlerin kıc1cr.ı tazminatı s orunluluk-

lo.rını gerek özel şahıslara ,-;erekse sit;orta şirketlerine si

gorta cttirmelcri önlcnr~ıiştir. Buna karşın kıdom t.~.zr:1inc'1tıyln 

ilgili bir fonun kuruh~ası önc;örülnüştür. Ancak 1927 sayılı 

kanunla kurulması önr::;öriJlon bu fon bueüno cle{~in kurulamo..mış 

olup, aynı knnunun. geçici maddesi uye,rınca kıdem tazL;inatı -

nın işvo~on tarafından doC--ruclo.n c1o[;ruya öc1onmesino devEı.Ll edil-

moktodir. 

2- Kıcloın Tazminatına Hak Kazanma Koşulları 

Kıclem tazminatına hak kGzamna koşulları İş Kanunumu-

zun 14. ınaddosinclo, 

:vnu kanuna tnbi işçilerin hizmet akitlerinin: 

kıclem taz::ı.inntının miktc..rı, 1927 sayılı Ko.nun ile Kıc1em 
Tazminatı Yönünden Getirilen YeniliklorJ~o(:~rdusu sorun
lr.ı.r, Eskişehir İ.T.İ.A. Basımovi 9 Eskişehir, 1976, s.30-3 11. 

(66) Yarrsıtay kararı ve eleştirisi için bkz:ElCON0Mİ, İş Hukuku-. •• , s•216-217. ESENER 9 İş Hukuku, s.256. 
(67) Dkz: 14.4.1979 tnrih ve 16609 s.s.yılı resmi gazete. 
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ı.- İşveren to..rRfından bu kanunun 17 nci mn.ddosinin II 

nun1aralı bondinde gösterilen sebepler dışında (68), 

2.- İşçi tarnfından bu kanunun 16 ıncı maddesi uyarınca, 

3.- ~~uvazzaf askerlik hiz:Joti dolayısiyle 9 

4.- Dağlı 1::mlunduklnrı 9 Kanunla kurulu kurum veya sandık

lardan yaşlılık 9 emeklilik veya malullük ayııcı yahut toptan 

Fesheelilmesi veyo. işçinin öli.iiı.ü sebebiyle so~ bLllm~sı 

hallerinde işçinin iş o başln.dı[tı tarihten i tibaren hiz:cot akdi

nin devamı süresince her eoçen tanı yıl için işvorenco işçiye 

30 etinlük ücreti tutarında kıcl.em te.zınine.tı ödenir:q şoklinde 

düzenlenmiştir. K2.nunun bu hük112üne göre, kıdom tazminatına 

hak kazaru~ak için~ a) İşveren ile işçi arasındaki hizmet akdi-

nin kanunda s~yılan belirli durumlarda işveren veya işçi tara

fındamnsanaerdilmosi veya işçinin ölümü nedeniyle son bulması, 

b) işçinin işyerinde on az bir yıl~ık kıclomo snhip olnmsı gerek

lidir. Ancak kanund.nki bu düzenlemeyi işçi yararına eanişleten 

hizmet akitlorinin veya toplu sözleşme hükümlerinin kanuna ay

kırı olmsmak koşuluyla 7 uygulana olann.[;ı bulduklarını belirt

mekte yarar vardır. Zira Kcmundaki düzenleme asgari düzeyde 

( 68) Kı dem tc-ızr:.1Ük'ltı- ödonrnos ini eerekt irıneyen ı 7. maddenin II 
numaralı bendi şöyledir. ~9 II- Ahlak ve iyi nipet kuralla
rına uyraıyan haller ve benzerleri: 

a) Hizmet akdi yapıldığı sırada bu akdin esaslı nok
talarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisin
de bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ilari 
sürerek, yahut gerçeğe uygun olmıyan bilgiler veya sözler 



işçi haklarını belirtmektedir (69). 

A- Hizmet Akdinin Belirli Nedenlerle Sona Erdirilmesi 

Kıdem tazminatına hak kazanmanın ilk koşulu hizmet akdi

nin kanunda belirtilen bir şekilde sona ermesidir. Hizmet akdi

nin, kıdem tazminatına hak kazanma açısından sona ermesi iki 

şekilde olmaktadır: 1) Hizmet akdinin ?'belirli nedenlerlea iş

veren veya işçi tarafından sona erdirilmesi 1 2) Hizmet akdinin 

işçinin ölümü nedeniyle kendiliğinden son bulması. 

söyliyerek işçinin işvereni yanıltınası 
b) İşçinin işveren yahut bunların aile üyelerinden 

birinin şeref ve namusuna dakunacak sözler sarfetmesi ve
ya davranışlarda bulunn1ası, yahut işveren hakkında şeref 
ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması, 

c) İşveranin evinde oturan işçinin yaşayışının o 
evin adabına ve usullerine uygun veya genel ahl~k bakımın
dan düzgün olmaması, 

ç) İşçinin 51 işverene yahut onun ailesi üyelerinden 
birine yahut işverenin başka işçisine sataşması veya 77 
nci maddeye aykırı hareket etmesi, 

d) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, 
hırsızlık yapmak 1 işverenin meslek sırlarını ortaya atmak 
gibi doğruluk ve bağlılığa uymıyan davranışlarda bulun-
ması, 

e) İşçinin? işyerinde 9 yedi günden fazla hapisle 
cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi, 

f) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı 
bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki gün veya bir 
ay içinde iki defa herhangi bir tatil ertınünden sonraki 
iş günü~ yahut bir ayda üç iş günü işine devam etmemesi, 

g) İşçinin yapınakla ödevli bulunduğu görevleri 
kendisine hatırlatıldığı halde yapmaması, 

h) İşçinin kendi isteği veya savs&~ası yüzünden işin 
güvenliğini tehlikeye düşürmesi 9 işverenin malı olan 
veya malı olıaayıp da eli altında bulunan makinaları 9 te
sisatı veya başka eşya ve maddeleri on günlük ücretin 
tutarı ila ödeyemiyecek derecede hasara veya kayba 
uğratması 

(69) EKONOMİ, İş Hukuku ••• , s.195. NARVlANLIOGLU, s.4J• 
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Hizmet akdinin ''belirli nedenlerle 11 sona erdirilmesi iş

veren ve işçi açısından ayrı ayrı düzenler.ın1iştir. Bu nedenle 

kıdem tazminatına hak kazandırma koşullarını işveren ve işçi 

yönünden ayrı ayrı açıklamak yararlı olacaktır. 

a- İşveren Tarafından 

Hizmet akdinin~ İş Kanununun 17. maddesinin II numaralı 

bondinde yer alan ve "Ahl~k vo iyi niyet kurallarına uymıya.n 

haller ve benzerleri ıı başlığını taşıyan nedenler dışında, ı 7. 

maddenin I ve II numaralı bentlerindeki; 

İşçinin kendi kasdından veya dorli toplu olmayan yaşayı.

şından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa veya 

sakatlığa uğraması halinde, bu sebeple doğacak devamsızlığın 

ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sür

mesi. (Md.l 7 /I .a), 

İşçinin bulaşıcı veya işi ile bağdaşamıyacak tmKsinti ve

rici bir hastalığa tutulduğunun anlaşılması (Md.l7/I.b), 

(a) ffıkrasında sayılan sebepler dışında işçinin kendi ku

suruna yüklotilmeyen hastalık 1 kaza, doğum ve gebelik (Md.l7/I.2), 

İş yerinde işçiyi bir haftadan fazla süre ile çalışmak

tan alıkoyan bir zorlayıcı sebebin ortaya çıkması (Md.l7/III), 

koşullarına göre işveren tarafından bildirimsiz olarak sona 

erdirilmesi durumunda işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır. 

Ayrıca hizmet akdinin işveren tarafından yukarıda sayılan ne

denler yanında, ancak yine 17. maddenin II numaralı bendindeki 



nedenler dışında olıaak koşuluyla, herhangi bir nedenle veya no

don olmaksızın bildirim sürelerine uyarak veya uy~mayarak sona 

erdirilmesi durumunda da işçinin kıdem tazminatı hakkı doğacak

tır (70). 

b- İşçi Tarafından 

İşçi, hizmet akdini İş Kanununun 16. maddesinde "sağlık 
\ 

sobeplori"s nAhlak ve iyi niyet kurallarına uymayan 1hnller ve 

benzerleri" ve ıızorlayıcı sebepler:~ başlığı altındaki~ 

Hizmet akdinin konusu olan işin yapılması sözleşme sıra

sında bil~ve işin mahiyetinden doğan bir sebeple işçinin 

sağlığı veya yaşayışı:.:ı.için tehlikeli olursa (Md.l6/I.a), 

İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan doğruya bu

luşup görüştüğü işveren, yahut başka bir işçi bulaşıcı veya iş

çinin işi ile bağdaş~nıyan bir hastalığa tutulursa (Md.l6/I.b)p 
~ 

Hizmet akdi yapıldığı sırada bu akdin esaslı noktaların

dan biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut 

gerçeğe uygun olınıyan bilgiler vermek veya sözler söylemek gibi 

hallerde işverenp işçiyi yanıltırsa (md.l6/II.a), 

İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref 

ve nanusuna dekunacak şokilde sözler söyler veya davranışlarda 

bulunursa (Md.l6/II. b), 

(70) ERKUL, Türk İş Hukuku Dersleri, s.177. NAmıurnLIOGLU, 
s.l68. EKONOMİp İş Hukuku ••• , s.lg6. 
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İşçi işverenin evinde oturmakta ise, bunların yaşayış 

tarzları genel ahl~ bakımından düzgün olmazsa (Md.l6/II.c), 

İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sa

taşmada bulunur veya gözdağı verirse» yahut işçiyi veya ailesi 

üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, 

sürükler 7 yahut işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı 

hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve 

1-:;.aysiyet kırıcı asılsız ağır isnat veya i thamlarda buhınursa 

(Md.l6/II.ç), 

İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükürıılori veya 

iş sözleşmesi şartları gereğince hesap edilmez veya ödennıezse 

(Md.l6jll.d), 

Ücrotin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmes~ 

kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye, yapabileceği sa

yı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı 

zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılari

mazsa, yahut ~ş şartJ.arı esaslı bir tarzda değişir, başl~alaşır 

veya uygulanınazsa (sözleşınelerle bu fıkradaki haller hakkında 

başka türlü kayıt konnıamak şartiyle) (Md.l6/II.e), 

İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile 

işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa 

(Md.l6/lll), 

kaşul.larına göre bildirimsiz olarak sona erdirmesi dururnunda 

kıdem tazminatına hak kazanır. Bunun dışında işçinin hizmet 

akdini muvazzaf askerlik hizmeti dolayısiyle. (Md.l4/l.J) yahut 

bağlı bulunduğu kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlı

lık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak 



- ol~ -

amaciyle (Md.l4/1.4) sona erdirmesi durumunda da, kendisine kı

dem tazminatı ödenir. Hizmet akdinin işçinin ölümü nedeniyle 

son bulm:::ı.sı halinde, işçi yine kıdem tazminatına hak kazanacak, 

gerekli ödeme ise kanuni mirasçılarına yapılacaktır (Md.l4/13). 

B- En Az Bir Yıllık Kıdemli Olmak 

İşçinin yukarıda belirtilen dUTUmıarda kıdom t2zminatına 

hak kazanabilmesi için gerekli olan ikinci koşul; en az bir yıl

lık kıdenli olmaktır. Aranılan bu bir yıllık sürenin niteliği, 

İş Kanunumuzun 14. naddesinin birinci bendine' göre takvim yılı

dır. Bu nedenle kıdem tazminatına hak kazanmak için, işçinin 

fiilen çalışmış olup olmadığına bakılmaksızın, sadece hizmet 

akdinin en az bir tam yıl devarn edip etmediği gözönünde tutula

caktır. Örneğin; 1.1.1978 tarihinde işe başlayan işçinin, hiz

met akdi 1.1.1979 tPxihinde son buldu~da bir yıllık kıdemli 

olma koşulu. gerçekleşmiş olur. Du süre içinde hafta tatili 9 u

lusal bayram, ücretli veya ücretsiz izin, iş kazası ve hasta

lık gibi nedenlerle çalışılmayan ya da grev ve lokavt veya zor

layıcı nedenlerle hizmet akdinin askıda kaldığı günler kıdem

den sayılacaktır (71). 

3- Kıdem Tazminatının Tutarı 

Kıdem tazninatına hak kazanmak için kanunda önr:;örülen 

koşulların gerçekleşmesi durumunda "işçinin işe bnşladıgı 

tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen 

tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem 

tazrninatı ödenir .• Dir yıldan artan süreler için de aynı oran 

(71) EKONQr,~İ, İş Hukuku ••• , s.200, ERKOL, Türk İş Hukuku Ders
leri, s.l82. 
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üzerinden ödeme yapılır9w (İK.m.l4/1) • Buna göre işçiye ödenecek 

kıdem tazr'linatı tutarı şu şekilde formüle edilebilir: 

Kıden Tazninatı tutarı=Hizmet (Kıdem)süresiXGünlük ücret tutarıX30. 

Görüldüğü gi,bi kıdem tazminatı tutarının hese.plnnmasında 

gözönüne alınacak temel ögeler; hizmet (kıdem) süresi ve ücret

tir. Çünkü tazminat tutarı işçinin hizr::ı.et süresi ile 30 günlük 

ücretinin çarpımından oluşmaktadır. Du nedenle kıdem tazminatını 

hesaplamak için önce işçinin hizmet süresini ve bir günlük ücre

tini belirlemek gereklidir. Dunlar belirlendikten sonra 9 günlük 

ücretin 30 katı (72) alınır, elde edilen bu sayı hizmet süresi 

ile çarpılır, böylece işçiye ödenecek kıdem tazı:.ünatı tutarı 

bulunmuş olur. 

A- Hizmet (Kıdem) süresi 

Kıdeı:ı tazninatının hesaplanmasında gerekli olan öğelerden 

birincisi, hizmet (kıdcm) süresidir. Hizmet süresi 9 işçinin 

işe başladığı tarih ~le hizmet akdinin sona erdiği tarih arasın

daki süredir. Ancak bu sürenin belirleTh~esi sırasında aşağıdaki 

ilkeler gözönünde bulundurulur. 

Kıdem tazrnine.tının ödenmesinde dikkate alınacak hiz:oet 

:3Üresinin başlangıcı, işçinin işe başladıltı tarihtir (İK.m.l4..(l), 

Hizmet akdinin daha önce yapılmış olmasının önemi yoktur. Eğer 

işe başlarken deneme süresi kararlaştırılmışsa 9 bu da kıdeme 

(72) Günlük ücretin 30skatı kanunda belirtilen miktardır. Dunun 
toplu sözleşmelerle arttırılabileccğini daha önce belirt
miştik. 



sayılacaktır (73). 

Hizmet süresinin sonu iso hiznet akdinin sona erme şekil

lerine göre değişik olacaktır: Hizmet akdinin bildirin süreleri
ne uyularak sona erdirilmesi durumunda bildirim süresinin bitti-

ği gün, haklı nedenlere dayanarak derhal sonc'"l erdirilı::ıesi duru

munda bildirim yapıldığı gün 9 işçinin muvazzaf askerlik için iş

ten ayrılsasıncla ise~ işin bırakıldığı gün, hizuetin son gürl.ü

dür. İşçinin ölümü durununda, hizmet süresinin sonu ölüm tari

hidir (7/t). 

Dildirlı.ı sürelerine ait ücret in peşin olarak öch:mmesi su
retiyle bozulan hizr.ıet akdi o anda sona ereceğinden kı,lem tazmi

natının hesabında bildirin süreleri hesnba katıloaz (75). Du 

ilkeler çerçevesinde belirlenen ?
0hizmet süresinin başlnngıcın 

ile ıvsonu 1 ~ 2..rasıncl2ki hiznot süresi, işçinin kaç yıllık kıdem

li olduğunu gösterecektir. 

Kıdem süresinin belirlenmesinde ~~hizmet akdinin devam et-

miş veya fasılaların yenidon akdedilmiş olr:ıasına.bakılı:mksızın 

aynı işverenin bir veya :leğişik işy·erlorindc çalıştıklcı.rı süre

ler gözönünEıvv alınır (İK.n.16/2). Dunun dışında av işyerlerinin 

devir veya intikali yahut herhangi bir suretle bir işverenden 

başka bir işverene geçnesi veya başka bir yere nP~li halinde iş

çinin kıdeni~ işyeri veya işyerlerindaki hizmet akidleri süre

lerinin'v ele gözönüne nlınması e;ereklidir. Du nedenle işçinin 

ayrı ayrı zamanlarda veya aynı işverenin bir veya değişik işyer-

(73) EKONOFuİ, İş Hukuku ••• , s.206. 
(74) ESENER, İş Hukuku, s.250, EKONOMİ, İş Hukuku •••? s.2o8. 

ÇELİK, İş Hukuku Ip s.276. 
(75) ESE~mR, İş Hukuku, s.250e 
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lerinde çalıştırı~nış olmasının ya da hizmet akdinin devamı 

sırasında ~şvercnin kişiliğinde meydana gelen değişikliklerin 

herhangi bir önemi yoktur. 

B- Ücret 

Kıdem tazminatı tutarının hesaplanruası için, hizmet (kı

dem) süresinden sonra, gerekli olan ikinci öğe ücrettir. He

saplama sırasında temel alınacak ücret işçinin aldığı son brüt 

ücrettir (76). 

Brüt ücret, işçinin gördüğü iş karşılığında verilen a

sıl (temely çıplak, kök) ücretle, 11 işçiye sağlanmış olan para 

ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaat

ler" den oluşur (İK.m.l4/ll). Bu nedenle~ kıdem tazminatına te

mel alınacak ücret in ageniş anlamda ücret if şeklinde anlaşılma

sı gereklidir. 

Ancak asıl ücrete eklenecek olan "ücret ekleri" nin şu 

nitelikleri taşıması da gerekmektedir: 

1) Ücret eklcri dcvamlı bir ödeme niteliği taşımalıdır. 

(76) Ferit H.SAYWmN, Kıdem İkrruniyesinde Ücret Unsuru, Tevhidi 
içtihat Kararı Dolayısıyle, İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Mecmuasının Cilt XXII, Sayı 1-4, Sene:l956 dan 
ayrı baskı 11 İsmail Akgün Matbaası - 1957, s.5-16. ÇELİK, 
İş Hukuku I, s.280. EKONOMİ, İş Hukuku ••• , s.212. ERKUL, 
Türk İş Hukuku Dersleri, s.l81-l82. ESENER, İş Hukuku, 
s.25J. Kenan TUNÇQrı'IAG, Türk İş Hukuku Cilt I, Sulhi Garan 
Matbaası Varisleri Koll.Şti., İstanbul - 1971, s.448. 
ÇENBERC İ, s. 37 2. İZ VEREN 11 s. 184, NAill/lANLIOGLU 11 s • 271-27 2 • 



- 48~-

Ancak hafta tatili, bayram, genel tatil günleri ve fazla mesai 

karşılığı alınan paraların kıdem tazminatında hesaba katılmaya

cağ~ Yarg~tayın 1975 tarihli bir kararında belirtilmiştir (77). 

Aynı şekilde evlenme 1 doğum ve ölüm parası gibi devamlıl~k gös

termeyen ödemeler de kıdem tazminatının hesabında temel alına

cak ücrete dahil edilmeyecektir (78). 

2) Ücret eklerinin iş karşılığı olması koşul değildir. 

Buna göre aile zammı, çocuklar için yapılan eğitim yardımlar~, 

yemek, giyecek? yakacak 9 ,;ağlanan konut gibi sosyal yardımlar 

kıdem tazminatının hesabında asıl ücrete eklenir (79). Ancak 

işin niteliği dolayısiyle işçiye verilen iş elbisesi, iş ayak

kabısı, iş gözlüğü gibi korunma gereçleri kıdem tazminatında 

hesaba katılmayacaktır (80). 

Ücret eklerinin yukardaki nitelikleri taşıması halinde, 

kıdem tazminatına temel olacak ücretin saptanmasında göz·önüne 

alınır, aksi takdirde hesaba dahil edilmezler. Aranılan nite

likleri taşıyan ücret eklerinin bir güne isabet eden kısmı bu

lunduktan sonra, bulunan bu tutar işçinin aldığı 1'son" asıl 

ücrote ilave edilerek, kıdem tazminatına temel olacak gilıllük 

ücret tutarı saptanmış olur. 

Günlük üaretin saptanması özeTilikle günlük kazancın sa

bit olmadığı durumlarda oldukça önemlidir. Bu konuda İş Kanu

nunun 14. maddesinin dokuzuncu bendinde bir açıklık getiril

miştir. Kanunun bu hükmür.!.O göre "parça başına, akort, götürü 

(77) Karar ve yorumu için bkz: EKONOMİ, İş Hukuku ••• , s.211-212, 
(78) ESENER, İş Hukuku, s.254. 
(79) A. g. k., s.254• EKONOMİ, İş Hukuku ••• , s.213. .• 
( 80) EKONQri[İ, İş Hukuku ••• , s. 213)• 
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veya yüzde usulü gibi ücretin sabit olmadığı hallerde son bir 

yıllık süre içinde ödenen ücretin o süre içinde çalışılan gün

lere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama ücret~• kıdem taz

minatının hesaplanmasında temel alınacaktır. 

1'Ancak, ~son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı 

takdirdep tazminata esas ücret 1 işçinin işten ayrılma tarihi 

ile zaw~ın yapıldığı tarih arasında alınan ücrctin aynı süre 

içinde çalışılan günlere bölünı-n.esi suretiyle hesaplanırn 

(İK.m.14/10). 

4- 192.7 Sayılı Kanunla G.etirilen Fon 

Kıdem tazminatı olarak ödenecek tutarlar, zaman içinde 

sürekli bir artış seyri gösterir. Bu artışın nedenleri kıdem 

tazminatı tutarını belirleyen çarpanların (değişkenlerin) sü

rekli değişmesinden kaynaklanır. Kıdem tazminatını arttıran 

söz konusu nedenleri şöylece sıralamak olasıdır: 

l) Asıl ücretler ve bunlara yapılan ücret ekleri sürek

li artmaktadır. 

2) Hizmet (kıdem) süresi işçinin çalışmasına koşut ola

rak artmaktadır. 

3) Asgari ücretin 7,5 katı olarak belirlenen ve bugün 

için (5.400x7,5) 40.500 lira olan yıllık tavan, asgari ücre

tin iki yılda bir artmasi;yle birlikte yükselecektir. Aslında 

bu tavan toplu aözleşmelerlc aşılmış durumdadır. 
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4) Kanunda belirlenen 30 2gfuılük ücret tutarı, kanunun 

verdiği ~lanakla, toplu sözleşmelerle gittikçe arttırılmakta

dır (81). 

Sıraladığımız bu nedenler kıdem tazminatı yükünün git

tikçe artan bir tutar olduğunu, zaman içinde de daha da arta

cağını göstermektedir. Bu durum kıdem tazminatının borçlusu 

olan işverenlerin mali yüklerini kuşkusuz arttıracaktır. Do

layısiyle mali güçlükler de yaratabilecektir. Nitekim işveren 

kesiminin kıdem tazminatı kurumuna eleştirileri, daha önce de 

belirtildiği gibi, bu noktada yoğunlaşmaktadır (82). 

Diğer taraKtan ise, işverenin mali güçlüklere düşmesi 

kıdem tazminatınınöeorır:wsi::hiişçiler açısından tehlikeye düşü

rebilecektir. "Türk hukukunda İş kanunu bakımından kıdem taz

minatı alacağı ADİ ALACI~'lardandır; bunun için herhangi bir 

imtiyazı~ durum öngörülınemiştir. işverenin iflası ya da kon

kordato ilfuı etmiş olnıasc._ hallerinde işçinin alacağını tama

men elde edebilmesi imkansızdır. Yine, işverenin acze düşmesi 

-mali müzayaka içinde bulunması- halinde de kıde.ın tazninatının 

kanunda öngörüldüğü şekilde tamamının zamanında işçinin eline 

geçeceği kesin değildir" (83). Bu nedenle kıdero tazminatı iş

çiler yönünden güvencesiz (garantisiz) bir alacak olabilmekte

dir. Böylece, işçinin k:ı.dem tazminatından doğan hakkını ala

bilmesi, işverenin de kıdem tazminatını faaliyetlerini aksatma

dan ve büyük mali gU_ç_lüklere düşmeden ödeyebilmesi kıdem tazmi-

(81) SÖNMEZ, s.47. 
(82) Bkz: dipnot 32 ve 33 
(83) Ünal NARMANLIOGLU, 1927 sayılı Kanunla Kıdem Tazı:ıinatı için 

öngörülen :ffon Hakkında Düşünceler, İşveren, Cilt 14, 
Sayı 5, Şubat 1976, s.l4.• 
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natı sorununun temelini oluşturmaktadır. Bu durum karşısında 

kıdem tazminatı yükünün ~inamsmanı konusu oldukça önem kazan

maktadır. 

1475 Sayılı İş Kanununun 14. maddesinde 1927 sayılı K~ 

nunla yapılan değişiklikle kıdem tazminatı yükünün finasmanı 

konusuna bir ölçüde açıklık getirilmiş ve kıdem tazminatının, 

işverenlerin dönemler itibariyle ödeyecekleri primlerlo oluşa

cak bir fondan karşılanması öngö.rülmüştür. Buna göre, n İşveren 

Sorumluluğu altında ve sadece yaşlılık, emeklilik, malullük, 

ölüm ve toptan ödeme hallerine mahsus olmak kaydiyle Devlet 

veya Kanunla kurulu kurumlarda veya %50 hisseden fazlası Dev

lete ait bir bankada veya bir kurumda işveren tarafından kı

dem tazminatı ile ilgili bir fon 91 kurulması kabul edilmiştir .. 

(m.l4/16). Ancak fonun kurulması, İş Kanununun 14/17 maddesin

de "Fon tesisi ile ilgili hususlar kanunla düzenlenir" denile

rak daha sonra çıkarılacak bir kanuna bırakılmıştır. Bu yönde 

bir kanunC.da bugüne değin çıkarılmış değildir. 1927 Sayılı Ka

nunun geçici maddesine göre n ••• tesisi öngörülen :f"ono iliş~in 

kanun çıkarılıncaya kadar, kıdom tazminatının işveren tarafın

dan doğrudan doğruya ödenınesine devam'' edilecektir (84). Bunun 

(84) Kıdem tazminatı İngiltere, Belçika ve İsveç'te işverenle
rin primleriyle oluşturulan bir fondan karşılanmaktadır • 
.Ancak buna karşılık, Fransa, Almanya 11 İtalya, İsviç,re, 
İsrail, Kolombiya gibi ülkelerde ise, kıdem tazminatı 
doğrudan doğruya işveren tarafından ödenmektedir. Bkz: 
İstanbul Ticaret Odası, Kıdem Tazminatı Fonu Kanun 
Tasarısı Hakkında Görüşlerimiz, İstanbul Ticaret Odası 
Yayınları, t~yıs, 1977, s.6-g. NAID.VlliLIOGLU, s.30-~9· 
NAm,1ANLIOGLU, 1927 sayılı ••• , s.20. SöNmEZ, Kıdem Taz
minatının Finansmanı, s.40-44• Arthur Andersen and Co., 
Statement On Accounting and Auditing Matter Colombi~ 
Accounting For Termination Indemnities, January 15, 1968, 
s.l-2. 

_j 
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1 

sonucunda kıdcm tazminatı ~ finansmanı konusu, bugün de, 

işveren açısından bir sorun olarak ~celliğin~ sürdürmeye de

vam otoektedir. 
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1936 yılında kanunlarımıza g~ren ve bugUne dek birçok 

evreden geçen Kıdem Tazminatı Kurumu, son yıllara değin salt 

hukuki açıdan tartışmalara konu edi~tir. Son Yıllardaki 

tartışmalar iso, kıdem tazminatı sorumluluğunun mali yönden 

önem kazanmaya başlamasiyle~ konunun mali yönü üzerinde yoğun

laşmıştır. Ancak bu tartışmalar genellikle k~unun ayrıntıla

rında ka~ş, temele indirgonmemiştir. Böylece kıdem tazminatı 

sorununun işletmecilik bilimi, özellikle finansman ve muhase

be yönü gözden kaçmıştır. 

Kıdem tazminatı daha önce belirtildiği gibi, İş Kanu

nunda yer alan bazı koşulların g~rçekleşmesi sonucunda işvere

nin işçiye ödemekle yükümlü olduğu bir paradır. İşverenin öde

mekle yükümlü olduğu. bu para işveren için mali (parasal) bir 

yük oluşturmaktadır. İşçi açısından iso, :yıpranma payı veya 

ertelenmiş ücret karşılığında ve işten çıkarılmaya karşı mali 

bir güvence olmaktadır. İşveren i.çin mali yük, işçi için mali 

güvence olan kıdem tazminatı bu yönüyle temelde mali bir sorun 

olarak belir~inleşmektodir. Bu sorunun hor iki kesimin çıkar

larına uygun bir şekilde çözümlenmesinde ana ilke; işverenin 

faaliyetlerini aksatmadan kıdem tazminatını ödemesi, işçinin de 

bunu kolaylıkla tahsil ctınesidir. Bu ilkenin yerine getirilmesi 

kıdem tazminatı yükünün finansmanında düğümlonmektedir. Kıdem 
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tazoinatı yükünü; 1) İşlotQe düzeyinde yaratılacak fonlarl~ 

2) İşletneler üstü düzeyde sağlanacak fonlarla olmak üzere 

iki şekilde finanse etmek olanaklıdır (1). 

Yürürlükteki uygularaaya göre, bugün için kıdem tazmina

tı yükünün işletme düzeyinde finanse edilmesi gerekir. Qünkü, 

İş Kanununun 14/16 maddesinde işveren sorumluluğu altında ve 

sadece yaşlılık~ emeklilik, malullük, ölüm ve toptan ödeme ne

deniyle hak kazanılacak kıdem tazminatı ödeeelerini karşılamak 

üzere, Devlet veya Kanunla kurulu kurumlarda veya %50 hisse

den fazlası Devlete ait bir be~ada veya bir kurumda igveren 

tarafından bir f.on kurulması öngörülmüş ise de 9 bu fon henüz 

kurulamamıştır. Fonun kurulması İş Kanununını 14.-/17. maddesine 

gpre daha sonra çıkarılacak bir kanuna bırakılr.ııştır. Fakat 

bUG~e değin fonla ilgili bir kanun çıkarılamamıştır. 1927 sa

yılı Kanunun geçici maddesine göre "••• tesisi öngörülen fona 

ilişkin kanun çıkarılınc~ya kadar, kıdem tazminatının işveren 

tarafından doğrudan doğruya ödenmesine devam •••" edilecektir. 

Bu nedenle kıdem tazminatı sorununun işletme düzeyinde ele 

alınması gerekecektir. 

Diğer taraftan fon kurulmuş olsa bile, İş Kanununun 

14/16. maddesinin dışında kalan ve kıdem tazminatı ödenmesin~ 

gerektiren diğer koşulların gerçekleşmesi durumunda, kıdem 

tazminatı doğrudan doğruya işveren tarafından ödeneceğinden 

(1) BURSAL, Bir Finansman ••• , s.5,9· Fikret SÖNMEZ, Kıdem Taz
minatının Fina:p.smanı, İşveren, Ağustos, 1976, Cilt .14., 
sayı.ll, s.l6. NAIDrlANLIOGLU, 1927 sayılı ••• , s.l6,17. 
Joseph J.MELONE, Collectively Borgained Multi-Employer 
Pensions Plans, Rıchard D.Irwin, Ine.~ Homewood, Illinois, 
196.3). s.ı. 



sorun yine de işletme düzeyinde kalmaktadır. Dolayısiyle kıdem 

tazminatı ~~ün bir bütün olarak işletmo düzeyinde ele alın

ması ve bu temelde finanse edilmesi gerekmektedir. Kıdem tazmi

natı yükünün işletme düzeyinde finanse edilmesinin seçeneği, 

başta. da belirtildiği gibi, söz konusu yükün işletneler üstü 

düzeyde sağlanacak fonlarla fiinanse ediloesidir. Bu.konuya ça

lışn~ızın üçüncü bölfuJünde değinilecektir. 

Kıdem tazminatı yükünün işletme düzeyinde fğnanse edil

mesi, işletmede kıdem tazminatı yükünü karşılamaya yönelik fon

ların (kaynakların) yaratılmasiyle olurludur. Gerekli fonların 

yaratılması da konunun finansnan ve muhasebe açısından ele alın

masını zorunlu kılacaktır. Çünkü, işletme için bir yük olan kı

dem tazminatının ~inanse edilip, muhasebeleştirilmesi gerekir. 

Bunun yapılabilmesi için de önce kıdem tazıninatı yükünün işlet

meler (işveren) açısından niteliği üzerinde durulacaktır. 

1- Kıdem Tazminatı Bir Bg~çtur 

İş Kanununun 14/l maddesinde belirtilen durumlarda hiz

met akdinin sona erdirilmesi veya "işçinin ölümü sebebiyle son 
' 

bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hiz-

met akdinin devamı süresince he~ geçen tam yıl için işverence 

işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazrı:ıinatı ödenir"• Ka

nunun bu hükmüne göre, işveren işçiye kıdon tazminatı ödemekle 

yükümlüdür. Başka bir deyişle, işveren hizmet akdinin devamı 

süresinc.e her geçen tam yıl için 30 günlük ücret tutarı üzerin

den işçiye borçlanmaktadır. işverenin bu borcu. işçinin çalışma 

süresine ve hak kazanacağı tarihteki ücretine bağlı olacağından 

tutarının önceden bilimnesi olanaklı olmayabilir. !ıncak bunun 
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kestirimi (tahmini) gerekecektir. Bu. durum sadece borç tutarı-
1 

nı etkilemekte olupp borçlanma ol~sunu değiştirmemektedir. 

Sonuçta işverenin kestirime dayanan bir borcu olmaktadır (2). 

Kıdem tazminatı yükümlülüğünün kanunda belirtilen ko

şulların gerçekleşmesi halinde söz konusu olabileceği ileri 

sürülerek, koşullu bir borç olduğu savunulabilir. Ancak kıdem 

tazminatı, işçinin y.Lpranması karşılığı aldığı bir hak (3), 

bir ikramiye veya ertelenmiş ücret olduğu düşünüldüğünde, mut

laka işçiye ödenmesi gereken bir tutar sayılacağı açıktır. Ay

rıca kıdem tazminatı kurumunun temelinele yatan düşünceıı emeğin

den başka geçim kaynağı olmayan ve sadakatle çalışan işçiyi 

belirli ölçülerde korumak olduğundan, kıdem tazminatının sade

ce tutarı belli olmayan, fakat ilerde işçiye veya ölümü halin

de ailesine ödenecek kesin bir borç olduğu kolaylıkla söylene

bilir. Zira işletmenin kapatılması veya işçinin fiili olarak 

kıdem tazıninatına hak kazar.ın1ası durumunda kıdem tazminatı tu

tarı fiilen ödenecektir. Ayrıca bugün işverenlerle yapılan 

birçok toplu sözleşmelerde işçi sendikaları, işçinin kendi is

teğiyle işinden ayrılması d~1unda da kendisine kıdem tazm~

natı ödenmesi koşulunu kabul ettirmiş bulunmaktadır (4). 

( 2) ÖzgU.l CEM.ALCILAR, Genel Muhasebe, Teori ve Uygulama, Kali
te Matbaası, Ankara 1976, s.271. Yaşar KARAYALÇIN, Bilanço 
Hukuku Açısından Kıdem Tazminatı, İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademisi Basımevi, Eskişehir, 1976, s•34• 

(3) Bu- görüş daha önce belirtildiği gibi Türkiye Ti.caret Odala
rı ve Ticaret Borsaları Birliği tarafından ve Yargı tayın 
konuya ilişkin kararlarında benimsenmiştir. 

(4) Daim DmJİRCAN, işten Çıkma Tazminatının Vergilendirilmesi, 
Muhasebe Enstitüsü Dergisi, sayı 12, Mayıs 1978, s.22. 
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2- Kıdem Tazminatı Bir Giderdir. 

İşletmenin kıdem tazminatı nedeniyle işçiye borçlanması 

sonucu, işçinin işletmeye maliyeti kendisine ödenen ücret ile 

ileride ödenecek kıdem tazminatından oluşacaktır (5). Bu açı

dan kıdem tazminatının ücret gibi bir gider unsuru olarak ka

bul edilmesi gereklicir. Çünkü işçinin çalıştırılması bir ha

sılatın elde edilmesini amaçlamaktadır. Kıdem tazminatı da, 

ücret gibi işçinin çalıştırı~nasından ka~~aklandığına göre, bu 

işçiye ödenecek Rıdem tazm:.natının işletme açısından bir gider 

sayılacağı açıktır. Nitekim,nGolir Vergisi Kanununun ticari 

has~lattan indirilecek giderleri düzenleyen 40 ıncı maddesinde, 

ti.cari kazancın elde edilmesi için yapılan genel giderlerin, 

işle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya il~a veya ka

nun emrine istinaden ödenen zarar ziyan ve tazminatların gider 

kaydolunabileceği belirtilmiştirn (6}. 

İş Hukuku açısından farklı niteliklere sahip olmasına 

karşın gelirin elde edilmesi veya devamlı kılınması için yapı

lan veya ileride yapılacak bir ödeme niteliğinde olan kıdem 

tr.ızı.ıinatının gider olarak kabul edilmesi. olağandır. İş kanunu 

gereği ödendiğine ve tazminat olarak adlandırıldığına gö.re bu 

yönü ile G.V.K'nun 40/3 maddesi hükümlerine cröre kanun gereği 

ödenen bir gider sayılacaktır (7). 

(5} Nasuhi BURSAL, Kıdem Tazminatı için Nasıl Bir Fon? Milliyet, 
Haziran 1976. 

(6) Recap TURGAY, Kıdem Tazminatının Vergilendirilmesi, Muhasebe 
Enstitüsü Dergisi, Şubat 1976, Yıl 2, Sayı:l, s.71. 

(7) TURGAY, s.71• 
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II- KIDEM TAZMİNATI YÜKÜNÜN FİNANSE EDİLİr, .MUHAS.B.BELEŞ

TİRİLMESİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRA.M VE İLKELER 

İşletme, kendisi için bir gider kalemi olan kıdem taz

minatı borcunu, yürürlükteki uygulamaya göre, işçinin kıdem 

tazminatına hak kazandığı zaman ödemektedir (8). Bu ödemenin 

yapıLmasıyle işlet~enin kıdem tazıninatı yükümlülüğünden doğan 

borcu ortadan kalkmakta, buna karşın ödenen tutar kadar da 

gider yazılabilmektedir. Buna göre kıdem tazminatı fiilen ö

dendiğinde ancak bir gider kabul edilmektedir (9). Bu yöndeki 

uygulama yılların birikimi olan kıdem tazminatını sadece fii

len ödendiği yılın gidcri sayması nedeniyle, hem finansman 

hem de muhasebe açısından önemli sakıncalar yaratmaktadır. 

Zira kıdem tazminatı tutarını belirleyen çarpanlardan biri iş~ 

çinin hizı:ıet süreleri olduğundan kıdem tazr:ıinatı yükü işçinin 

çalıştığı hor bir hizmet yılı ile ilgili olıtiaktadır. Bu açıdan 

(8) Kıden tazminatı borcunun toptan öderunesi nedeniyle, işlet
me büyük bir mali sıkıntıya düşebilmokte veya ödoycmemektc., 
bunun sonücunda da daha önce belirtildiği gibi, işçiler 
kıdem tazminatlarını alamaktadırlar. Nitekin1 18 Ekim 1979 
tarihli Hürriyet Gazetesinde 1'Denizcilik Bankası İşçilerine 
kıder.:ı taztıinatı ödeyemiyor, Bankanın emekli olan işçilere 
kıder~ı tazminatı borcu 400 milyon lira" şeklin&c haberlerin 
yer aldığını görüyoruz. Ayrıca işçilerin Kanu İktisadi Te
şebbüslori'nden 3. milyar lira kıdem tazminatı alacakları 
olduğu Türk-İş Genel Başkanı İbrahim Denizcier taraf~dan 
da TRT'nin 22 Aralık 1979 tarihli 20.30 TV haber bültenin
de belirtilmiştir. 

(9) Danıştay 4 ncü Dairesinin 16.11.197~ tarihli ve K.72/6590, 
13 ncü Dairesinin 1973/781 sayılı kararları. 
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kıdem tazminatı sadece fiilen ödemenin yapıldığı yıla ait ol

mayan bir giderdir. Dolayısiyle buna dayalL olarak yıllarca 

var olan, fakat önceden tahakkuk ettirilmediği için işletme

nin mali yapısı içinde dikkate alınmayan bir borcun ödenmesi, 

işletmenin gerek mali yapısına gerekse her yılın faaliyet so

nuçlarına etkisi olacağından işletmecilik bilimi açısından . 

finansman ve muhasebe kavram ve ilkelerine aykırı olacaktır. 

Du aykırılığın ortan kaldırılması ise, olanı olması gerekene. 

göre ele almakla olurludur. 

ı- Dönemsellik Kavramı 

İşletmenin sürekliliği kavramına göre; kuruluş sözleş

mesinde aksine bir hüküm bulunroadıkça işletmenin ö~ünün son

suz oldutu kabul edilir (10). İşletme, üretim faktörlerinin 

değişim süreci sonucunda mal ve/veya hizmetlere dönüştüğü e

konomik bir birim (ll) olduğundan sonsuz sayılan ömrü boyunca 

bir takL~ faaliyetlerde bulunacaktır. Du faaliyetler ekonomik 

ve sosyal koşullara bağlı olarak ve gerçekleştirilmek istenen 

amaçlara göre yürütülecektir. Ancak bu sır.aua işletmecilik bi

limi eercği olarak da faaliyetlerin planlanması ve kontrol e

dilmesi şarttır. Yönetimin bu temel işlevlerini yerine ge.tir

ı:ıek için de faaliyetlerin belirli devreler itibariyle ölçiJ_lme

si ve sonuçlarının belirli raporlarla açıklanması gere.kir. Du 

(10) Geniş bilgi için bkz: CEMAECILAR, s.l8,19., Devlet Plan
lana Teşkilatı Muhasebenin Temel Kavramları ve Genel 
Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri, Milli Eğitim Dasıoevi, 
İstanbul 1970, 

(ll) Fevzi SÜID~Lİ, Sistem Yaklaşımı Açısından Finansal Dilgi 
Sistemi ve IV'ıaliyet Muhasebesi Alt Sistemi Uygular.:~ası, 
Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dasımevi-
1978, s.2a. 



şekilde faaliyetlerin işletme üzerindeki etkilerini izlemek 

olanaklı olur. Ayrıca işletmeyle ilgili çıkex gruplarının 

(ortaklar, potansiyel yatırımcılar, devlet, kredi veren kurum

lar) işletme ile ilişkilerinin sonucunu görmeleri için de faa

liyetlerin pelirli devreler itibariyle ölçülmesi bir zorun

luktur (12). 

Faaliyetlerin ölçülmesi için belirlenecek devreler gün

lük, haftalık, aylık, 3 aylık, 6 aylık veya 1 yıllık zaman ke

sintilcri şeklinde olabileceği gibi, devre işletmenin faaliyet 

konusuna göre de şekillenebilir. Ancak faaliyetlerini normal 

sürdüren işletmeler için kabul edilen zaman kesinti b~.r takvim 

yılıdır. 

İşletmenin faaliyetlerini dönemler itibariyle belirle

mek gerekir kuralını yansıtan dönemsellik kavramını benimse

dikten sonra, işletmenin bir dönen süresince yaptığı faaliyet

lerin sonut ~onucunu görebilDek için, söz konusu dönenin net 

geliri hesaplanır. Bunun için de, belirlenen dönenin hasılatıy

la bu hasılatın elde edilmesi için katlanılan giderlerin karşı

laştırılması gerekir (13). 

Kıdem tazninatı yükü yıllar itibariyle oluşan bir gider 

olnası nedeniyle, yürürlükteki uygulamanın aksine dönemsellik 

kavramına göre ilgili dönemlerin hasılatıyla karşılaştırılması 

şarttır (14). Du.yapılmadığı taktirde kıder:ı tazr:ıinatı yükünün 

(12) CElrr.ALCILAR, S4.19. 
(13) 0Ef'U~LCILAR, s.20, 309-310 Walter D.MEIGS, A.N.MOSICH, 

Charles E.JOHNSON, Thomas F.KELER, İntermediate . .:l.ccounting; 
Third Edition, r~~c Graw-Hill Dook <ro., New York, 1974 1 s.l8. 

(14) Ernest L.HICKS, Accounting For The Cost af Pension Plans; 
IJ.1erıi.can Institute of Certified Pul bl i c Accountants, Ine., 
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dönemler itibariyle •finanse eelilmesi olanaklı olı:ıayacaktır. 

Ayrıca yıllık mali tablolar da, işletmenin o yıla ilişk~n faa

liyetlerinin sonuçlarını gerçek ole.rnk yansıtnayacaktır. Da.şka 

bir deyişle yıllık mali tablolarda gerç~k durunu göstermeyen 

bilgilerin yer almasına neden olacaktır. 

Daha önce belirtildiği gibi, yürürlükteki uygulamaya 

göre kıdom taz:r::ıinatı yükü, işletme tarafından işçiye ödendiğin

de, ancak işletmenin nali sonuçlarına yansıtıloaktadır. Daşka 

bir deyişle kıder.ı tazr:1inatı yükünün işletmenin hesaplarına ge-

çirilmesi nakit ilkesine (15) göre yapılı:ıaktadır. Du uygular.ıa

m.n sonucu olarak, kıderı tnz~inatının ödendiği tarihe de6in 

işçiıün geçmiş hizmet sürelerine ilişkin ladem tazminatı sorun

luluğunun yarattığı borç ve gidere işçinin çalışmakta olduğu 

yıllarda işletmenin hesaplarında dolayısiyle mali tablolarında 

yer verilı:ıeınektedir. Du da her dönem sonu itibariyle bulunan 

net gelir (net kar) ve buna bağlı olarak ödenecek vergi ve 

dağıtılacak kar payının gerçeğe aykırı olmasına yol açnaktıdır. 

Çünkü, bu durumda ilgili dönemin hasılatı ile bu hasılatın 

(15} 

New York 1965, s.z. DURSAL, Kıdeo Tazminatı ••• , Milliyet. 
DENIİRCAN, s.24. Ömer LALİK, Kıdeın Tazninatı Yukünün Dir 
Muhasebe Sorunu Olarak Görününü, Tebliğ, 1977, s.9,14. 
John F.DEWHIRST, A Concreptual Approach to Pension Accoun
t-ing,· The Accounting Review. VOL.XLVI.No.2, April 1971, 
s.366. I.KeSCHOLEY, Accounting for the Cost of Pension 
Plans in Company Accounts, the Accouhkant, VOL.l60. 
No.4928, PIIay 31 st, 1969, s.77J. 
Nakit ilkesinde, hasılat tahsil edildiğinde, gider de öden
dif;inde meydana· geldiği ka.bul edilir. ~:'!El!GS, MOSICH, JOHNSON 
KELLER, s.24-25e 
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elde edilmesi için katlanılan gider karşılaştırılmamış olmak

tadır. Dönemsellik kavramına ters düşen {16) bu uy~ama ver

gi tahsil eden Devlet ve k&r payı alacak ortaklar lehine bir 

sonuç doğurmaktadır (17). Kıdem tazminatı yükünün gider yazıl

maması not geliri arttıracağından ortakların alacakları k~r 

payı ile Devletin truısil edeceği vergi miktarı yükselecektir. 

Durumu aşağıdaki basitlentirilmiş bir örnekle açıklamaya ça

lışalım. 

20 işçi çalıştıran bir Anonim Şirketin 31.12.1978 ta

rihli bilançosu aşağıdaki gibi olsun. Bu işletmede çalışan ~ş

çilerin ortalama ücretleri 10.000 lira, hizmet süreleri de 

12'ş.er yıldır. Buna göre bu işçiler 1978 yılı sonunda işten 

çıkarılacak olursa Şirketin öderu~esi gerekli kıdem tazminatı 

toplamı 2.400.000 lira olacaktır (18). 

Aktif" 3J..2.1978 tarihli Bilanço Pas :if 

Dönen Varlıklar 1o.ooo.ooo · Sermaye ıo.ooo.ooo 

Sabi.t Varliklar a.ooo.ooo Cari Y:tl K~rı 2.ooo.ooo 

Borçlar 6.000.000 

18.ooo.ooo 18.000.000 

(16) Kıdem tazminatına ilişkin yürürlükteki ~ygulama dönemseı-
..ı.lik kavramına ters düşmekle kalmayıp, aynı zamanda işlet
menin mali yapısıyla ilgili bütün kesimlere doğru bilgiler 
vermemesi sonucu sosyal sorumluluk ve tam açıklama kavram
ıarına da uygun olmamaktadır • .Ancak dönemsellik kavra.mmı 
konuyla doğrudan doğruya ilgili. bu1duğwrıwsdan sade.c.e. bu. 
kavram açısından konuya yaklaşımda bulunuyoruz. 

(17) KARJ~YALÇIN, s.l8. Atilla GÖNENLİ, Finansal Tablolar, Bi-
lanço Analizi 2.bası, Serınet Matbaası, İstanbul-1979, s.ll2-ll3• 

(18) 1o.ooo n x 12 yıl = 120.000 Her işçi için 
120.000 x 20 işçi =2.400.000 Toplam Kıdem Tazminatı yükü 



- o.f -

Yukarıda verilen bilançoda yer alan cari yıl k~rının, 

%25 vergi oranı varsayımı altında, 500.000 lirası Dgvlete ver

~- olarak verilecek, g2riye kalan 1.500.000 lirası da ortakla

ra dağ:ı.lacaktır. Bu durumc.a 31.12.1978 tarihli bilançonun Şir

ketin faaliyet sonuçlarını gerçek gpsterdiğ~ söylenebilir mi? 

Kuşkusuz hayır. ÇMnkü şirket 31.12.1978 tarihinde işine son 

vermiş olsaydı, 2 .• 000.000 liralık ka.r, 2.400.000 liralık kıdem 

tazminatı nediniyle, 400.000 liral~k zarara dönüşmüş dolayısiy

le sermaye o miktarda azalmış olacaktı. G.örüldüğü g;i.bi kıdem 

tazminatı yükünün faaliyet sonuçlarına yansıtılmaması sonucu, 

ödenecek vergi. ve dağJ.:tılacak k~r açısından Devlet ve ortaklar 

lehine, işletmeden alacaklı olanlar aleyhine bir durum ortaya 

çıkmaktadır. Devlet verg;t, ortaklar ka.r payı almamaları gere

kirken almışlar, buna karşın alacaklıların güvencesi azalmıştır. 

Örnekle açıklamaya çalıştığımız durum kuşkusuz nakit 

ilkesinin uygulanmasının bir sonucudur. Bunun yerine tahakkuk 

ilkesinin uygularinıası, hem yürürlükteki uygulamanın sakıncala

rını ortadan kaldıracakp hem de kıdem tazminatı sorununun dti

nemsellik kavramı açısından ele alılliaasına, dolayısiyle kıdem 

tazminatı yükünün dönemler itibariyle finanse edilmesine ola

nak sağlıyacaktır. 

2-- Tahakkuk İlkesi ve Karşılık Ayırma 

Tahakkuk ilkesinde, tahsilatların ve ödemelerin yapılıp 

yapılmamasına bakılmaksızın hasılatın kazanıldığı, g;i.derin 

ise, katlanıldığı muhasebe döneminde meydana geldiği kabul edi-
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lir ( 19) • D.önemsellik kavramının bir uygulaması olan bu ilke

ye göre; kıdem tazminatı ödenınoso bile, bunun gider olarak 

ilgili dönemin hasılatıyla karşılaştırılması için hesaplara 

yansıtılınası gerekir. 

Tahakkuk ilkesi, i.1erde ödenecek kıdem tazoinatı için 

şimdiden döneme ait gideri ve bu giderin ödenmesinin gecikmesi 

nedeniyle oluşan borcu hesaplara geçirme olanağını yaratır. 

Kıdem tazminatının tahakkuk ilkesine göre hesaplara geçirilme

si işlemi~ işçinin hizmet süreleri boyunca her dönem gider kay

dederek, karşılık ayırma yoluyla gerçekleştirilir. Buna göre, 

gider kaydederek ayrılacak karşılık, burada işletmenin kıdem 

tazminatından doğan borcunu simgeliyecekt±r (20). Bu nedenle, 

ayrılacak karşılıklar kıdem tazminatı yükünün bir borç ve gi-

der olca niteliğini işletmenin mali yapısına yansıtmış olaca~lar

dır (21). Bundan da önemlisi kıdem tazminatı yükünün finanse 

edilmesi için gerekli kaynaklar da sağlanabilecektir. Kaynak

ların sağlanması, kı dem tazminatının ö.denmesi sırasında işlet

meyi mali güçlüklere düşmekt:en kurtaracak, dolayısiyle işçinin 

kıdem tazminatı alacağJ.nı tahsil etmek açısından @vcnce de 

(19) MEIGS, MOSICH, JOHNSON, KELLER, s.25-26. Feridun ÖZGÜR, 
Muhasebe ilkeleri, Arpaz Matbaası, istanbul, 1977, s.15,150 

(20) Geniş Bilgi için bkz: CENillLCILAR, se239· 
(21) Ayrılacak karşJ..1ıklar sadece İş Kanununun 14/16 maddesin

de belirtilen yaşlılık, eme~lilik, malullük, ölüm ve top
tan ödeme nedenlerine dayanarak hak kazanılacak kıdem 
tazminatı için olmayıp, klC.om tazminatı ödenmesini gerek
tiren tüm koşullar içindir. Çünkü, işletme açısından yük, 
kıdem tazminatı ödemeleri gerektiren bütün koşullar için 
söz konusudur. Bu konuya ayrıca üçüncü bölümde değinile
cektir. 

------
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yaratacaktır. Ancak bunun koşulu da (22); 1) Karşılıkları doğ

ru saptamak, 2) Bunları vergi matrahından düşmek, 3) Ayrılan 

karşılıklarla bir fon tesis etmek (23) ve bu fonu iyi değerlen

dirmektir. 

Kadem tazminatı yükü için karşılık ayırma gereği, döne

min hasılatıyla ~derini karşılaştırma amacı taşımakla beraber, 

bunun temelinde yatan kuşkusuz kıdem tazminatı yükünün yıll•· 

itibariyle finanse edilmesidir. Bunun etkin bir şekilde yap~

labilmesi de, gider kaydederek ayrılmasının bir sonucu olarak 

kaynak yaratacak olan karşılıkların doğru saptanmasına bağlı

dır. Ancak kıdem tazminatı yükünü karşılık ayırmak yoluyla, 

doğru saptanmış olsa bile, gider kaydetmek ilerde ödenecek kı

dem tazminatı için gerekli kaynakların sağlanmasına yeterli 

değildir. Katlanılan r;iden bir kaynak yaratabilmesi, bunun ha

sılat yoluyla işletmeye geri gerr4esine ve ayrıca vergi matra

hından düşülmesine bağlıdır (24)• 

Vergi Usul Kanununun 288 inci maddesi "Hasıl olan veya 

husulü beklenen fakat miktarı katiyetle kestirilemeyen ve te

şebbüs için bir borç mahiyctini arz eden belli bazı zararları 

karşılamak maksadiyle hesaten ayrılan meblaelara karşılık de

nir ••• 09 demekle tahakkuk ilkesini uygulamaya, dolayısiyle kı

dem tazminatı yükü için karşılık ayırmaya olanak saelanaktadır. 

( 22) BURSAL, Kıdem tazminatı için ••• , ~lfilliyet. 
(23) Fon kavramı, ayrılacak kıdem tazminatı karşılıkları kadar 

parEl ve/veya benzeri değerlerin kıdem tazminatı öclemele
rini karşılamak üzere bloke edilmesi anlamında kullanıl
mıştır. 

:ç24) BURSAL, Kı dem Tazmina tı için ••• , Milliyet. 
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Ancak VUK. 288 inci maddesindeki bu hükme karşın, GVK. 

40/3 maddesine göre kıdem tazminatı gider sayılmakla beraber, 

nakit ilkesi amir hüküm olduğundan, kıdem tazminatı için önce

den gider kaydederek karşılık ayırmak, daha önce de belirtil

diği gibi, Rabu.l ed:Uıiıamektedir. Kuşkusuz böyle bp- karara :fi

nansman ve muhasebe ilkeleri açısından katılma olanağı yoktur 

(25). Çtinkü işçinin hizmet sürelerine bağlı olan kıdem taz

minatı yükünün dönemsellik kavramı çerçevesinde ilgili dane~ 

min hasılatıyla karşılaştırılmak üzere tahakkuk ettirilmesi ve 

dönemler itibariyle :finanse edilmesi gerekir. 

\ 
nKıdem tazminatı yükünün gider olarak il.:~ili dönemin 

hasılatıyla karşılaştırılmak üzere tahakkuk ettirilmesi ve 

dönemler itibariyle finanse edilmesi gerekir" demek, yalnız 

başına yeterli değildir. Bunun yanında n~ kadar tahakkuk et

tirileceltini veya her dönem ne kadar finanse edileceğini de 

belirtmek gerekir. Bu nedenle tahakkuk ilkesinin uygulanması 

ve yükün finanse edilmesi düşüncesi boraberinde şu soruyu g~ 

tirmektedir: Her dönem karşılık ayırmak yoluyla hesaplara geı-
ı 
i 

çirilecek giderin tutarı ne olı:aalıdır? Başka bir deyişle iler-
ı 

de ödenecek kıdem tazminatı için şimdidğn ne tutarda karşılık 

ayırıp, tahakkuk ettirilmelidir (26)? Bu so~un yanıtını da 

aşağ~da vermeye çalışacağız. Ancak daha önce tahakkuk ettiri

lip ayrılacak karşılıkların sadec.e kıdem tazminatı yükünün 

karşılanması amaciyla bloke edilmesi (fon kurma) konusu üzerin

de durulacaktır. 

(25) KABJ~YALÇIN, se37-40. BURSAL, Bir Finansman ••• , s.8. DE
M:İRCAN, Se23• 

(26) HICKS, s.4Q.Donald E.KIESO~ Intermediate Accounting, John 
Wiley and Sons Ine., New York, 1974, s.88]. 
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3- Karşılıkların Yaratacağ:ı.. Kaynakları~ işletme Düze:

yinde Fon Kuı::mak 

Kıdem tazminatı yükü için karşılık ayır.mak1 işletmenin 

kaynak yaratmasına neden olacaktır. Çünkü, karşılık ayırmak 

için yapılacak gider kaydı, gerçek bir aktif tükenınesi yarat

mayacak, ayrıca işletmenin k~rını düşürerek, vergi ve k~r pa

yı şeklindeki çıkışları (vorgi uatrahından düşmek koşuluyla) 

önleyecektir (27). Bu şekilde kaynak çıkışının önlenmesiyle de 

(28) kıdem tazminatı yükünü finanse etmede kullanılacak fon

lara sahip olunmuş olacaktır (29). 

Gider kaydı sonucunda işletmede alıkonulan kaynaklar 

(fonlar), bloke edilmedikleri sürece, işletmenin varlıkları 

(aktif dci';erleri) arasında dağınık kalırlar ve başka kullanım~ 

lara konu olabilirler. Dunların sadece kıdem tazminatı yükünün 

karşılarınıasında kullanılmak i~teameleri durumunda bloke edilme

leri gerekir. Dağınık kaynakların bloke edilmeleri işlemi ise, 

bir fonun kurulması şoklinde ortaya ~ıkacaktır. Böyle bir ~o

nun kurulması da kıdem tazwinatının işletmo düzeyinde yaratılan 

kaynaklarla (fonlarla) finanse edilmesi vo kolaylıkla ödenmesi 

(27J Kıdom tazminatı yükünün dönemler itibariyle gider kayde.
dilerek vergi matTahından düşülmesi sonucunda, Devletin 

.. ~ vergi kaybı olacağı ileri sürülebilirse de, bu sav yerin
de <leğildir. Çünkü, ~;:arşılık ayrılan yıllarda meydana 
gelecek vergi kayıplarının toplamı ile, fiilen tazminat 
ödemek durrununda ortaya çıkacak vergi kaybı arasında 
önemli bir fark olmayacaktır. 

(28) Özgül CElYlALCILARıı Fonların Kaj'!lakları ve Uyg}llanmaları 
Tablosu ile Para J~ışı Analizleri, Başnur Matbaası, Ankara, 
s.136. 

(29) BURS1iliıı Bir Finansman ••• , s.8. 
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sonucunu yaratacaktır. 

Kıdem tazminatı fonunun kurulmasıt kıdem tazminatı yü

künün mali ~çlüklere düşülmeden karşılanması açısından yarar

lı, daha önemlisi zorunludur. Çünkü, ayrılacak karşılıklar te

melde kıdem tazminatı yükQ.rıün mali güçlüklere düşülmeden dö

nemler itibariyle finanse edilmesi amemmm~ taşımaktadır. Ayrı

ca, kıdem tazminatı fonu işletQenin kıdem tazminatı yükünQ, 

fona bağlanacak değerlerden sağlanacak gelirler (:faiz gelirle

ri gibi) kadar da azaltacaktır. Fon kurmak d~nunda işletme

nin katlanacağı yük, başka bir deyişle karşılık ayırmak yoluy

la k~dilecek giderin tutarı, ilerde görülece_ği gibi, düşe:

cektir. 

İşletme açısından fon kurmanın dışında bir de, kıdem 

tazminatı sorumluluğunun sigorta ettirilmesi söz konusudur. 

KimO işletme bu yolu benimsemiş ve uy~lamıştır. Ancak 12 Tem

muz 1975 tarihinde yürürlüğe giren 1927 Sayılı Kanunla kıdeın 

tazminatı sorumluluğunun sig_orta ettirilemi.yeceğ:iı.. hükme bağ

lanmıştır. Bu, durumda yürürlükteki. kanuna göre tek seçenek 

fon kurmaktır. 

Fon işletmenin politikasına bağlı olarak kendi bünye

sinde, sözgplimi Devlet Tahvili, özel kuruluşlara ait tahvil

ler v,eya hisse senetleriyle kurulabileceğ;i. g~bi, İş Kanununun 

14/16 maddesinde kurulması öngörülen fonda olduğu g:Lbi., her 

dönem ayrılacak karşılık tutarları kadar bir paranın bir ban

kadaı açılacak hesaba yatırılması şeklind.e de. kurulabilir ( 30) • 

(30) Ferruh ç&iLEKÇİ, Muhasebe Denetimi, Eskişehir İktisadi ve 
Ticari İlimler Akademisi nasımevi, Eskişehirp 1978,s.l35· 
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Fonun belirtilen seçeneklerden birine gpre kurulması, işletme 

bünyesinde kıdem tazminatı yükünün finanse edilmesi için ya

ratılan fonların c1ei?;erlenc1irilmesi şekline ilişkin yönetim!l:e· 

alınacak karara bağlıdır. Seçeneklerden hangisi daha uygun 

ise, fonun o yönde kurulması gerekecektir. Çünkü, işletmenin 

kıdem tazminatı yükünü azaltmak, fönun i.yi değerlendirilmesi. 

öıçüsünde olacaktır. 

Kıdem tazminatı fiili olarak hak kazanan işçiye, kıdem 

tazminatı fondaki değerlerden ödenir. Eğer fon tahvil gibi 

değerlerden oluşmuş ise, önce tahvil paraya çevrilir, daha 

sonra işçiye nakit ödeme yapılır. Ödeme dönemler itibariyl& 

:[onda biriken değerlerden yapılacağından işletmenin mali gjiç

lüğe düşme olasılığı kalmayacaktır. 

Bugün, Türkiye' de işletınalerin kı dem tazminatı yükleri

ni karşılamak amaciyla fon kurmalarını özendirecek bir ortam

dan söz etmek olanaksızdır. Çünkü daha öne e de. belirt ildiğ:i 

gibi, işletmelerin kıdem tazminatı yükü için gider kaydederek 

karşılık ayırmaları verGi yasaları açısından olası değildir. 

Dunun yanında fon için bloke edilecek değerlerin, spekülasyon 

dışında en~lasyona karşı korunmaları çok güçtür. Sözgelimi., 

bir bankaya %26 faiz oranına göre para yatırarak kurulacak bi~:fon 

%40-50 enflasyon oranı karşısında reel değerini koruyamıyacağı 

ortadadır. Gerek yasal, gerekse ekonomik koşulların özendirici. 

olmamaları nedeniyle işletmelerin fon kurma olayı gözlenmemek

tedir. Ancak fon kurmanın, işletmenin gelecekte düşeceği mali 

güçlükleri önlemede ne kadar önemli olacağı yadsınmamalıdır. 
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III- KIDEM TAZMİNATI YÜKÜNÜN YILLAR ITIBARİYLE FİNA:NSE EDİLMESİ 
VE MUHASEBELEŞTİRİLl\'fESİ YAKLAŞIMIARI 

Kıdem tazminatı yükünün karşılık ayırmak yoluyla gider 

kaydedilmesi, dolayısiyle dönemsel olarak finanse. edilmesi. 

için her dönem gider kaydederek ayrılacak karşılıkların tuta

rını bilmek gerekir. Başka bir deyişle 9 kıdem tazminatı yük:ü-

,nün ilgili dönemin hasılatıyla karşılaştırılması, gider yazı

lacak tutarın saptanmasına ve bunun tahakkuk ettirilmesine 

bağlıdır. 

Kıdem tazminatı için ayrılacak karşılığın saptanması 

iki temel yaklaşıma göre olanaklıdır. Bunlar: l)Cari yıl 

itibariyle kıdem tazminatı karşılığının saptanması, 2) Aktu

arya tekniğine göre olasılı kıdem tazminatı karşılığının 

saptanması. 

Karşılıkların doğru saptanması, daha önce belirtildiği 

gibi, kıdem tazminatı yükünün finanse edilmesi için oldukça 

önemlidir. Ayrıca işletmenin faaliyet sonuçlarını, başka bir 

deyişle ilgili dönemin hasılatıyla giderini karşılaştırarak 

net geliri sağlıklı hesaplamak için de önem taşımaktadır. 

Kıdem tazminatı yükü için yıllar itibariyle ayrılacak 
karşılık yukarıda belirtilen yaklaşımlardan birine göre sapta

dıktan sonra, sıra saptanan miktarın muhasebeleştirilmesine 

gelir. 
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1- Cari Yıl İtibariyle Kıdem Tuzminatı Karşılığının Sap-

tanması ve MuhasGbelÔşt~rilmcsi 

A1 Kıdeo Tazıninatı Karşılığının Saptanması 

Cari yıl itibariyle kıdcm tazminatı karşılığının sap

tanması (cari yıl) yaklaşımına g,öre; bir dönemin g_e çınesiyle 

e,erçekleşecek kıdem tazminatı yükü kadar o dönemin sonunda 

karşılık ayrılır ( 31). Du duruLlda her yıl ayrılacak kı dem taz

minatı karşılığı, işletmenin o yıl itibariyle katlanacağı k~

dem tazminatı yüküne eşit olacaktır. 

Cari yıl yaklaşımının uygulanabilmesi için ilk önce; 

kıdem tazminatı için karşılık ayırmaya başlandığı. yıla kadar 

olan toplam kıdem tazminatı yükünün hesaplanması gerekir. He

saplanan bu miktar sadece geçmiş dönemlerle, içinde bulunulan 

cari döneme ilişkin olup, işletmenin ilerde katlanacağı yükü 

içermemektedir. Geçmiş dönemlere ve cari yıla ilişkin toplam 

kıdem tazminatı hesaplanıp tutar bulunduktan sonra, bu tutar 

dikkate alınarak kıdem tazminatı karşılığı ayırmaya başlanır. 

Bundan sonra ise, hesaplamanın yap~dığı başlangıç yılını 

izleyen her yıl için kıdem tazminatı yükü ayrı ayrı bulunarak, 

bu yüke göre kıdem tazminatı karşılığı ayırmaya devam edilir 

(32). Bir yılın cari kıdem tazminatı karşılığı saptanırken ön

aeki yıl veya yılların durumunu da ele almak gerekir. Çünkü 

(31) Arthur .Anderson and Co., Statement on Accounting and 
- Awiting_,Matter COLO:M:DIA, s.). Arthur Anelersen and Co., 

. ..,. Statement on Accounting and Audi ting Matters ARGEN"TINA, 
Accounting For Employee.Separation Indemni.ties, April 8, 
1968, s.3. Fevzi SÜRMELİ, Kıdem Taznıinatının Muhaeeb&
leştirilmesine ilişkin öneriler, Eskişehir İktisadi ve 
Ticari İlimler Akademisi Dergisi, C:llV, s:ı, Ocak 1978, 
s.85. 

( 32) SÜill:IELİ, Kıdem Tazminatının ••• , s .85. 

) 
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kıdem tazminatı son ücrete göre hesaplanır. Hesaplamanın ya

pıldığı yılın ücreti önceki yılın ücretinden yüksek ise, bu 

ücret bir önceki yıl veya yıllarda ayrılan kıdem tazminatı 

karşılığını etkileye~ektir. Cari yıl yaklaşımını 7 birbirini 

izleyen iki dönemi dikkate alarak bir örnekle açıklayalım: 

İşletme 1979 yılından itibaren kıdcm tazminatı ayırmaya karar 

vermiş olsun. İşletmenin çalıştırmakta olduğu 25 işçinin üc

retleri ilc hizmet sürelerine ilişkin bilgiler Tabıo-l'deki 

gibidir: 

TADLO - 1 

i "Hizmet ;1979 yıl~iToplu sözl 31.12.791Toplam K.i Geçmiş 
Sürele-j±tibariy-lleşmeye l Tarihine!Taz.Yükü. i Döneı:ıle-

' rin K. 
Sayısı ,(1979 _temel uc- yılı ücre lam K. Carı i Taz.yÜkü 
; -dahil) Iret (carilti Taz.Yükü yıl payı l payı 

Yıl !yıl) TL i TL (a} TL ı (b) TL ı (c) TL 

(a)=lO işçinin toplam Kıdem Tazminatı Yükü=(30 gün.ücretXhizmet süresi) x lO işçi 

=( 10.000 TL X a) X lO işçi 

=600.000 TL 

(b)=lO işçi.sadece 1979 yıl.ait K.Taz Yükü=(ıo.ooo X 1) X 10 işçi 

=100.000 TL 

(c)= (a) - (b) 
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Örneğimize göre işletmenin geçmiş dönemlere ilişkin 

880.000 lira, cari yıla ilişkin olarak da 210.000 lira olmak 

üzere 1979 yılı sonu itibariyle toplam 1.090.000 lira kıdem 

tazninatı yükü v.erdır. Cari yıl yaklaşımına göre kıdem tazmi

natı karşılıkları.da l.ogo.ooo lira olacaktır. Du şekilde k~

dem tazninatı yükü ile bu yükü karşılamak üzere ayrılan karşı

lıklar b~birine eşit olacaktır. 

B) Kıdem Tazminatı Karşılığının Muhasebeleştirilmesi 

Cari yıl ile geçmiş dönemler için ayrılacak karşılık

lar saptandıktan sonra bunların muhasebeleştirilmesi r~erekir. 

Muhasebe açısından cari yıl için saptanan karşılığın hesapla

ra geçirilmesin1e bir sorun yoktur. Çünkü saptanan karşılık 

tutarı cari yıla ait alacatından cari yılın bir gideri olmak

tadır. Ancak geçmiş dönemlere ait karşılığı, içinde bulunulan 

cari yılın bir gideri saymak, başka bir anlatırola cari yılın 

hasılatıyla karşılaştırmak olanaklı mıdır? 

G'eçmiş dönem karşılıklarının geçmişle ilgili olmaları 

nedeniyle, bunların datıtılmamış karlar~an karşılanması savu

nulabilir (33). Ancak kıdem tazminatı karşılığı geçmiş dönem

lerle ilişkin olmakla beraber, gerçekte ileride ödenecek kıdem 

tazminatı için bir temel oluşturacaktır. İşletmenin ileride 

mali sıkıntıya düşmeden kıdem tazminatı yükünü karşılamaya 

olanak sağlıyacaktır. Kısacası işletmenin geleceği ile ilgi

lidir. Zira geçmiş dönemlere ait kıdem tazminatı yükü ve bu

nun için ayrılacak karşılık, işçinin çalışmaya devam ettiril

mesinin bir sonucu olmaktadır. Du nedenle geçmiş dönemlerin 

(33) Arthur Andersen and Co., Colombia, s•3· HİCKS, s.45. 
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toplaı:J. kıclcı:ı tazminatı ytikü için ayrılacak karşılığın, ayrıldığı 

yılıngideri olarak faaliyet sonuçlarına yapsıtıl~ması yerinde 

ol2caktır (34). Buna göre 31.12.1979 tarihinde cari yıl ve geç

L.j_ş dönemlere ilişkin karşılıklar için şu ı:ıuhaso bo kaydı yapJ. -

lc:.caktır: 

31.12.1979 
............. . ........... t 

KIDEr.ti TAZiıilİNA'I'I GİDERİ HESABI 

VEYA 

KztR - ZARAR HESABI 

-Geçmiş dönem. K.Taz.yük:ü için: 880.000 
-Cari dönemin K.Taz.yükQ için: 210.000 .. -

T.A.Hl\ÜNİ BORÇLAR HESABI 

VEYA 

ı.o9o.ooo 

KIDEM TAZI!IİNATI KARŞILIGI HESABI 

-G.eçmiş 8ıônçn.:.l}ai"ğılllğl. ,QOOifi>OO. :· 
-cari YJ.*·karşıliğ~ ~2ıo.ooo· 

1.ogo.ooo 

Yapılan muhasebe kaydJ.nda KIDEM TAZ1'iİNATI GİDERİ HESA

DI cari YJ.l ve g;;;çr.o.iş dönemler için ayrılan karşılık tut;::.rın ... 

ct<.~n borçland.J.rılJ.rkcn, TAHMİNİ bORÇLAR HESABI alacaklandırıl

mıştır. Bilindi~i gibi kıdoc tazminatı işletmonin ileride iş

çilere ödoyoceıSi bir borçtur. Bu nedenle KIDEM TAZi'iiİN!ı:I'I KAR

ŞILIGI HESABI yerine TAHlilİNİ BORÇLAR HESABI 'nın kullanılımsı

nı yeğ tutuyoruz (35). İşletmemin kıdom tazminatı yükünü sim

geleyon bu hesap aynı zamanda uzun vaC.oli bir borcu göstermek-

(34) HICKS, s.5J-54. KIESO, s.G85. American Institute of Cer
tified Public Accountants, APB Accounting Princip~os 
Voluma ono, AICPA, Ine ., New York - 1968, s.2366. 

(35) Bkz: dipnot 20. 
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todir (36). Çünkü kıdem tazminatJ_ sorumluluğu işçinin kıdem taz

r;ünatına hak kazanacağı zainan yerine getirilecc:ık bir sorumluluk 

0lup, işçinin uzun bir süre çalışacağı var sayılır. 

Yukarıda yapılan muhasebe kaydı sonucunC:.a kıdem tazminatı 

yi.i_künün karşılarunasına olanak saclayacak kaynaklara sahip oluna

caktır. Çünkü, bilindiği gibi yaj)ılan gider kaydı~ vergi ve k~r 

payı şc:ıklindo çıkf;cak olan fonların çıkışını önlomoktodir. Şim -

di örneğimizi bu yönde sürdürerek işletmenin ayırdığı karşılık 

lar kadar vergiden muaf %18 faizli Devlet Tahvili satın alındı 

ğını ve bu şekilde bir fon kurulacağını kabul edelim. ılııcak Dev

lot Tahvili yerine daha önce değinildiği gibi 1 bir bankada veya 

benzer bir kurwnda belirli bir faiz oranına göre nakitle de bir 

fon kurmak söz konusudur. Ancak fon ister Devlet Tahviliyle, is

ter nakitle kurulsun işletme açısındru~ temelde bir fark yaratma

yacaktır. Fonun kurulması ilc ilgili muhasebe kaydı şöyle olacak-

tır (37): 

rATIRil\'ILAR HESABI 

Kıdem Tazminatı Fnnu 
(Devlet Tahvili) 

KASA HESABI 

VDrgiden muaf %U3 faizli Devlet Tahvilleri 

ile kıdem tazminatı için oluşturulan fon 

1.090.000 

1.090.000 

(}6)--R~yE:BAKER, The Ponsian Cost Problem, The Accounting 
Review, Vol. XXXIX, No:l, January, 1964, s.58. 

(37) Kuşkusuz Devlet Tahvili koşul değildir. bunun dışında özel 
kuruluşlara ait tahvil veya hisse senetleri ile de fon 
kurmak olan~ıdır. Arancak ilke fonu meydana getirecek 
değerlerin istenilen mi~tarda gelir Getirmesi ve güvenilir 
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31.12.1979 tarihinde yapılan karşılık ay.hrma (gider yaz

ma) ve fon kurma işlemlerinin büyük defter ve daha sonra bilan

çoya yansımaları da şu şekilde olacaktır: 

T~!İNİ DORÇLAR HESADI 
(Kıdem Tazminatı Karşılığı) 

Geçmiş dönem karşılığı 880.000 

Cari yıl karşılı8ı 

Akti:f' 

• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• ·-

210.000 

1.o9o.ooo 

YATIRIMLAR HESADI 
(Sittem Tazminatı Fonu) 

Devlet tahvili ile 

kurulan fon 1.090.000 

bilanço 

• 
• 
• 
• 
• • 

• 
• 
• 

• • • 
• • 

Pasif' 
1 • 

YATIRIMLAR 1.090.000 
(Kıd.Kaz.fonu) Uzun Vadeli Borçlar 

• 
• 

TfıJllcÜNİ BORÇLAR 1. 090.000 
(Kıd.Taz.Karşı.) 

Dilançoda yer alan bu bilginin dışında ayrıca bilanço

ya ek olar~ şu açıkl~anın yapı~ası da yararlı olacaktır: 
79 İşletme 31.12.1979 tarihinde başlıyarak her yıl kıden tazmi

natı karşılığı ayırınayı kararlaştırmıştır. Dilanço tarihine 

olmasıdır. Çalışmamızda Devlet Tahvili vergiden muaf be
lirli bir faiz oranına sahip olması ve istenildiğinde pa
raya çevrilebilmesi nedeniyle yeğ tutulmuştur. 
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göre işletnenin, 880.000 lira geçmiş dönemlere, 210.000 lira 

da cari yıla ait olmak üzere toplam 1.090.000 lira kıdem taz-
. -

minatı yükü olup, bu yükün tamamı için karşılık ayrılmış ve·· 

karşılık t\ltarı kadar da Devlet Tahvili alınarak bir fon ku

rulmuşturn • 

C) Cari Yıl Değişikliklerine Göre Önceki Dönem ~~şı

lıklarının Düzelf1lmesi 

Cari yıl yaklaşımında, önceki yıllarda ayrılan karşı

lıklar bazı yıllarda düzeltmelere konu olurlar. Dilindiği gi

bi kıdeo tazminatı yükü işçinin aldığı son ücret üzerinden 

hesaplanır. Ecer işçinin ücretinde bir önceki yıl veya yılla

ra göre bir artış var ise, ki olaaktadır, bu durumda işletme

nin toplam kıdem tazoinatı yükü de artacaktır. Ayrıca hizoet 

süresinin artması da kıdem t~zminatı yükünü aynı yönde etki

leyecektir. Kıdem Tazminatı yükünün ücret ve hizmet süreleri 

nedeniyle artması, doğal olarak bu yük için ayrılan k;;;ırşılik

ları da aynı yönde.etkileyerek karşılıkların d~zeltilmesini 

sorunlu kılacaktır. Önceki yılların kıdem tazminatı karşılık

la~~ cari yıla göre hesaplanacak yükü karşılamıyar ise, öncE

ki yıllara ait kıdem tazminatı yükü için de ayrıca karşılık 

ayrılması gerekecektir (38).Zira cari yıl yaklaşımında temel; 

i<;inde bulunulan yılın toplam kıdem tazminatı yükü ~le bunun 

için ayrılan karşılıkların birbirine eşit olmasıdır. 

Şimdi aynı örnekten hareketls 1980 yılının sonunda ay

rılması gerekli karşılık tutarını TADLO-l'den yararlanarak 

saptayalım: 

(38) SÜRNIELİ, Kıdem Tazminatının ••• , s.86 ~ 
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lO işçi X (12.000 X 7 yıl) = 840.000 

lO işçi X (ıo.ooo x 6 yıl) = 600.000 

5 işçi X ( ü.OOO X 4 yıl) = 160.000 ._.,._c ____ ___.., ıt 

Jl,l2,1979 9 da ayrılmış bulunan karşılık 

Ücret ve hizmet sürelerinin artması nede-

niyle 31,12.1979 de ayrılması gerekli top

lam karşılık 

~~~.2:-.n ~~]ımı: 

• o 

1.600.000 

ı.ogo.ooo 

Jl.l2.1980'deki toplam karşılık içinde cari yıl payı: 

lO İşçi X (12,000 X 1 yıl) = 120.000 

lO işçi X ( 10.000 X 1 yıl) = ıoo.ooo 
5 işçi X ( 8.000 X 1 yıl) = 40.000 

Önceki yıllar için ayrılması gerekli olan 

(510.000 - 260.000) 

~k YUk 

Karşılık ayırmak yoluyla gider ~aydı 

Jl,l2.1979'da kurulan fonun faiz geliri 

(ı.ogo.ooo x %18 faiz) 

Gerçek yük Tutarı 

260.000 

250.000 
.,....,.,.~..,.__. 

.2}.2.!..QQ.Q 
"""*"- ·~ 

: 510.000 

: lg6.200 --
: 313.800 

Yaptığımız hesaplrunalarda görüldüğü gibi 31.12.1980 

tarihinde (cari yılda) ayrılması gerekli toplam karşılık 

tutarı 510.000 liradır. Bunun 260,000 lirası hizmet sürele

rinin bir yıl artması nedeniyle cari yıla, 250.000 lirası da 

ücretlerinin artması sonucu önceki yıllara ilişkindir. Bu durum-
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da işletme toplam olarak 510.000 lira gider kaydederek karşı

lık ayırr::ıası gerekecektir • .lıncak, işletmenin 1980 yılında kat-- . . 
lannak zorunda kalacağll gerçaık yük (510.000 - 196.200) 313.800 

liradır. Çünkü işletmenin bünyesinde kurı..:ı.lmuş bulunan fondan. 

(1.090.000 X %18) 196.200 lira faiz geliri elde edilın~ktedir, 

Dolayısiyle her ne kac1.ar karşılık ayırr.-ıak yoluyla 510.000 li-

ra gider kaydedilecekse de, di2er taraftan 196.200 lira yatı

rım (fon) goliri elde edilececinden~ işletne 1980 yılında ge~

çek olarak sadece _331.800 liralık eider yüklenmiş olacaktır. 

Örneğimizdeki önceki yıllara ait 260.000 liralık gider 

payı, önceki yıllara ilişkin bir clüzeltı:ı.e olmnkla beraber, 

cari yılın bir ek gideri veya arızi gideri olarak kaydedilmesi 

yerinde olacaktır. Çünkü 7 kıdom tazniTh~tı için ayrılan karşılık

lar, daha önçe de belirtildiğı gibi, ileriye dönük bir anaç 

taşınaktadır. Duna göre 31.12.1980 tarihinde fonun geliri ve 

cari yıl karşılık payı ile önceki dönemıexeilişkin pay için 

yapılacak muhasebe kayıtları ve bu kayıtların büyük defter, 

bilanço ve gelir tablosuna yansına]!tı. şu şekilde olacaktır ı 

-------31.12.1980-------

KIDEJVI Tl~MİNATI GİDERİ HESADI 

-cari yıla ilişkin 260.000 

-önceki yıllara ilişkin 250.000 

Tlllll~İNİ DORÇLAR HESADI 

-Kıdem Tazminatı Karşılığı 

Cari yıl için ayrılan karşılık 260.00 

önceki yıllar için ayrılan karş250.000 

510.000 

Kıdem Tazminatı yükü için gider kaydederek 

ayrılan karşılıklar 

510.000 



-------31.12.1980-------

YATIRIMLAR HESADI 

-Kıdem Tazminatı Fonu 
(Devlet Tahvili) 

KASA HES/illi 

510.000 

YATIRIM GElıİRLERİ HESADI ( 39) 

}13.800 

196.200 

Kıdem Tazwinatı fonu geliri 
(1090.000x%18 faiz) 

Cari yıl ve önceki yıllar için ayrılan 

karşılıklar kada~ Devlet Tahvil± ala• 

rak fona yeni değerlerin eklenmesi 

TAID~İNİ DORÇLAR HESADI 
-Kıdom Tazminatı Kar ılı~~-

1979 'dan devir 

Cari yıl için 

:l.ogo.ooo 

: 260.000 

Önceki yıllar i.çin: 250.000 -. 

1.600 • .JOO 

KIDErıT Tiı.ZIYıİNATI GİDERİ Hs • 

Cari yıla ilişkin :260.000 

önneki yıllara ilişkin:250.000 

YATIRI~ffilill HESADI 
-kıdem tazminatı Fonu 

1979'dan devir:109o.ooo 

Cari yılda ayrı-

J lan toplam 

karşılık kadar 

fona yeni değer-

lerin eklenr.1csi:510.000 

1.600.000 

YATIRIM GELİRLER Hs. 
-Fonun Geliri-

31.12.1979 tarihinde 

satın alın~ 1090.000 

liralık devlet tah-

vilinin faizi 196.200 

/ 

(39) 1090.000 X %18= 196.2)0 liralık f'aiz kuponları karşılığında 
nakit yerine yeni tahvillerin alınTıası~ 



Aktif .11.12.1980 

' • 
• • 
• • 
• • 

YATIRIMLAR 1.600.000 
(Kıdom tazminatı 
fonu) 

-02-

Tarihli Dilanço Pasif 

• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 

Uzun Vadeli Botçlar 

TAHMİNİ ::JORÇLAR 1.600.000 
(Kıdom Tazmina-
tı Karşılığı) 

Ek Açıklama: "İşletmenin bilanço tarihindeki toplam kı

dem tazminatı yükü 1.600.000 lira olup, bunun taı::ıarnı için kar

şılık ayrılmış vo karşılık kadar Devlot Tahvili satın alınarak 

bir fon kurulmuştur. 

1.1.1980 -31.12.1980 TARİHLİ GELİR TiWLOSU 

• 
• 
• 

Faaliyet K~rı Dölünü : 

Cari yıla ilişkin kıdem tazminatı gidori 
• 
• 
• 

.NMe.t_.~~~-r_.D.'o.·ı.lın.·.u.· _______ : 

• 
• 
• 

Yatırım Gelirleri (Fonun Goliri) 

Önceki yıllara ilişkin K.Taz. ek gideri 

• 
• 
• . 

Net k~r (veya zarar) 

• 
• 
• 
• 

260.000 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

196.200 

(2:50.000) 

• 
• 
• 

XXX 
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Cari yıl yaklaşır.una göro her yılın ücreti göz önünde 

bulundurularak karşılık ayrıldığından ve bunun kadar fon ku

rulduğundan, işçinin hak kazanıp tahsil edeceği kıdem tazmi

natı tutarı ile ayrıLmış bulunan karşılıklar (tahmini borç

lar) birbirine eşit olacaktır. Başka bir deyişle, işçiye öde

necek kıclom tazrJ.inatı tutarı ile bunun için ayrılı:ı.ış olan kar

şılıklar arasında sapma olmayacaktır. İşletr.1e kıcle.uı tazı:ıinatı 

ödeme durumunda kaldığında, bunur.. fonda Dcvcut olan değerler

le sözgelll1i, yeterli miktarda devlot tahvilini paraya çevire

rek vaya parasal olar.ak: kurumuş fondan doğrudan doğru~ra öde-. 
mede bulunarak yapacaktır. Ödemenin yapıloasıyla birlikte iş

çinin veyaiŞçUerinkıdem tazminatı yükü için ayrılnış bulunan 

karşılığın da silinmesi c~orokocektir .. Du durumda gerek karşı

lJ.klarda gerekse f.onda ay:.:ıı miktarda azalc:ıa neydana gelm.iş 

olacaktır. 

D) Cari Yıl Yaklaşıoının Değerlernesi ve İş Kanununda 

Öngörülen Fonla DağdaştJ.~lmasJ. 

Cari yıl yaklaşımının uy~lanDaya başlandığı yılda baş

ka bir deyişle, kıdem tazminatı yükü için karşılık ayrılması 

kararlaştırıldığı zru~an, işletaenin eski ve buna bağlı olarak 

çalışanların hizmet süreleri çoksa, geçmiş dönemler için top

tan ayrılı~ası gerekli karşılıklar büyük ı~iktarlarda olabilecek

tir. Bunların karşılanması ve özellikle ayrılacak karşılıklar 

tutarında bir fonun kuru.lması oldukça t,-ıüçtür. Aı."lcak goçr.1iş 

dönemlere ait kıdem tuzminatı yükünün birc'l:m değil, yıllar i ti

bariyle, sözgcliı:ıi 5-10 yıl gibi ve bileşik faiz esasına göre 

itfa şoklinde karşılancası olarıaklıdır. Du yönde bir çözfu:ı ay-



nı zaman.:'..a işlot.c:ı.enin yükünü c"'..o hafiflotecoktir (L1-Cl). 

Cari yıl yaklaşıoının bir:gcreği olarak önceki yıl ve

ya yıllar için ayrılıuış bulunen karşılıklarda yapılac2k düzelt

moler .önemli miktarlara ulaşabiloccktir .. Her ;yıl bü;yük oran

larda ücret artışlarının olması, önceki yıl karşılıklarının 

önemli rı.:iktarda düzeltilmosini gerekli kıli.lcaktır .. lın:ak üc

ret artışlarının normal düzeyde kalu.ası C::.uru::ıunc-:.a iso, bu et

ki büyük çapta ortadan kalkaca~ctır. 

Cari yıl yaklaş:ı..mı 9 belirtilen kısı tla;yıcı yö.·:ıünc kar

şın, uyı:;rulau:ıa ve izleme açısından oldukça olunlu sonuçlar ve

rebilecek uir yaklaşım niteliğindedir. Herşeyden önce uygula

ma kolayııcı vardır. İkincisi, her yıl ayrılacak karşılıklar 

kadar, İş Kanununun 14/16 madd:asinde önc.örüldüğü gibi, Devlet 

veya Kaııunla kurulu Kuru~ılarda ya da %50 hisseden fazlası Dev-

(40) Önceki örnekte 880.000 lira olarak buldw.,7urnuz geçmiş dö
nemilı.ere ait kıdem tazminatı yükünün, 31.12.1979 tarihin~
den başl~yıp 31.12.1983 tarihinde son bulmak üzere 5 yıl
da itfa edileceğini varsayalım. Du durun1da %18 fai~ ora
nına göre, aşatıda görüldübrü gi.bi, her dönem baç;ında 
105.595 lira olmak üzere, işletBe sadece toplam 527,975 
liralık bir yükü karşılamak d~uunda kalacaktı~® Döyle= 
ce yükte 352.025 lira ,?;ibi bir azalraa olacaktır(· 

n 
A= a .q. !""'. ~~~q ___ ı...__ 

q ı 

a= __ A. (q - l) 

q.(qn- l) 

a= ~~~-8-8_o_.o_o_o._(~o_,_ı_8_) ___ ~z·-- = 105.595,- lirG (dönem baş-

(1,18) (1,2877578) larında) 

G~.; bilgi için bkz: I.Iusa ŞENEL, Mali l.Tatm:mtik, Eski
şehir İktisadi ve Ticari İlimler 1'\kader:.lisi Lasıocvi, 
Eskişehir- 1977~ s~35~ 
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lete ai~ bir Danka voy~ Kurwıda her igvcrinin soruoluğu. altın

da bir fon kurulması halinde (41), işletmo ilc fonun kurula

cağı kurum arasındaki ilişkilerin yıllar itibariyle uyumlu ve 

dengeli bir şekilde izlonnıesi olanaklıdır. İşlotoo hor döne

min sonundaki kıdem tazminatı yükünü ve bunun için ayırdığı 

karşılık tutarlarını fonun kurulacaeı banka veya benzor bir 

kurulila bir beyanname ile bildirerek~ cr dönE.ımdo ayrılan karşı

lık tutarları kadar fona öder:ıode bulunur. Denzetoek gerekir

so, ücret bordresunun düzenloı.~.ip buna ,:;öre :ıulıtasar beyanname· 

veriloesi gibi. Bunu örneğinizdeki varileri kullanarak açık

lamaya çalışalam: İşletmenin 31.12.1979 tarihindeki kıdom taz-

(41) Kıdem tazminatı fonunu uygulama aşamasına 0etirocek ka
nun tasarısı hazırlanwadan önce~ İş Kanunun 14/16 mad
desinde yer alan fonun sadece "mün:ferit işverenn için 
söz konusu olduğu. ileri sürülmüştür. Başka bir deyişle., 
her işveren kendi sorumluluğu altında ve kendi başına 
Devlot veya Kanunla kur~lu Kurumlarda ya da %50 hisse
don fazlası Devlete ait bir Lanka veya bir Kuruoda :fon 
oluştur1Uıi1ecektJ.r~ • NARlYiANLIOGLU, 1927 Sayılı ••• , 
s .. 16. SÖNMEZ, Kıclom Tazr.ıinatının Finansmanı, s ~16. 

" Ancak İş Kanununun 14/16 nacldosinde kuruloe,sı ön-
g;:Jrülon fonu yürürlüğe ko;yoak aoaciyle Çalışma ~3ak8.!l.

lığı tarafından hazırlanan "Kıdern Tazoinatı Forıu Yasa 
Tasarısı"nda fonun işletme düzeyinde (her bir işverenin 
sorumlulUc,fJ.unda) olmayıp, işletmelerin ödeyecekleri prim
lerıo Çalışma Dakanlığı b~yosinde oluşturulması düşünül

müştür. Lu yasa tasarısı yapılan oliştiriler sonucunda 
t;Gri alınoış VG but;üno değin yeni bir tasarı gotirilrno
ı:ıişt ir. Ergün TÜRKER, Kı dem Tazmina tı Fonu Te.mı.rıs.:r.nuı 
Sigortacılık Açısından Görününü, ~:Iuhasobo Dor,;isi, Yıl 
2, Sayı 6, Kasım 1976, s.69-72. İlh;:_ı_n GÖÇER, Kıc1e:o Taz
fii.inatı Fonu aı:ıacına Uyc;un Şokilde Lurulo.alıc1ır, İşveren, 
Cilt: XV, Sayı:?, N~san 1977, s.3-7· 
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oinatı yükü bilindiği gibi 880.000 lira goçniş dönemlere, 

210.000 lirası da cari Yil payı olmak üzere toplac 1.090.000 

liradır. Söz konusu işletmenin İş Kanunu 14/16 oaddosinin 

öngördüğü bir banka veya bir kurumda fon ku:radağ;tiiı·· ·t kabul 

edelim. Du durumda işletme kıden tazı:ıinatı yükünü (işçilere 

gpre yaptığı bir liste ile) ve bu yük için ayırdığı karşılık

ları bir beyannawo ilc ilcili :~a bildirir. DoyannruJede bil

diliren tutar kadar (ı.ogo.ooo) da öder.ıede bulunur (42). Du 

şekilde fon kurulur. İkinci yılın sonunda (31.12.1980) ise, 

aynı şekilde önce işletmonin toplam kıdem tazminatı yükü b~lu

nur. Daha sonra bu toplacıdan önceki yıllar ayrılmış bulunan 

karşılıklar düşülerek 31.12.1980 tarihinde ayrılDası Gerekli 

karşılıklar gösterilir. Ancak bu kez fona ödeme, karşılık tu

tarı kadar olr:ıayıp, toplamdan bir yıl içinde ::Ji"ondan saclanacak 

celir düşüldükten sonra seriye kalan kısım kadar olması gere

kecektir. Bu uy~~ama her dönem bu şekilde devnın ettirilir. 

Böylece işletmenin tahmini borç olarak mali yapıya yansıttı-

ğı toplam kıGem tazminatı yükü ile bu yükün finansmanı için 

kurulan fon arasında yıllar itibariyle bir uyum ve dence sağ

lanmış olacaktır. Du arada dönem içinde bir işçiye kıdem taz

minatı öc"1.enmesi söz konusu olursa, öder:ıo :fOnc:.an yapılacaktır. 

Ancak bunun sonuçlarını işletuonin hesaplarında yer alan karşı

lıklar (tahmini Borçlar Hesabı) ilc kıdeo tazminatı fonuna 

(Yatırımlar Hesabı) yansıtmak vo bu şokilde UyuL1u sağlamak 

gerekecektir. 

Karşılık ayrılmaya başlanan yılda geçmiş dönemlere ilişkin 
kıdem tazminatı yükü ve bunun ~çin ayrılan karşılık yüksek 
olabilir. Bu durunda karşılık tutarının tamaoını birden 
ödecek yerine itfa şeklinde bir yolun izlencbilecoğini be
lirtmiştik. 
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2-Aktuarya Tekniğine Göre Olasılı Kı:ler.:ı Tazninatı Kar-

şılığının (Yükünün 

Muhasebeleştirilı:.ıesi.. 

Fon Priolerinin) Saptanoası ve 

Kıcleı:ı tazuinatı yükünü, t;i"ler ..: yazarak karşılık ayır

oak yoluyla dönemler itibariyle finanse etmek ve ouhasobeloş

tirebilı::ıok için, daha önco belirtildiği gibi hor clöneı:ı no tu

tarda karşılık ayrılacağını bilr:ıek gerekir. Bunu cari yıl yak

laşımına 5pre daha önce yapmıştık. Şiodi ise, dönensellik kav

ramı çerçevesinde her yıl ayrılr:ıası Gerekli karşılık tutarını, 

aktuarya teknicine dayanarak bulmaya çalışacağız. !illcak çalış

mamızda aktuarya tekniğinin kuranısal tartışr.-ıasına girilmeye

cek olup (43), yalnız kıdeı:ı tazr.:ıinatı yüküne finansnan ve mu

hasebe yaklaşımı ile ilişkin olarak aktuarya tekniğinin genel 

yapısını yansıtan özellikler üzerinde durulacaktır. Daha son

ra ise, bu tekniğe dayanarak kaç şekilde karşılık ayrılabile

ceği açıklanacaktır. 

( 43) Geniş Lil~i ıçın bkz :Howard E. WINKLEVOSS, Pons i on I\Iatho
matics: With NuoericGl ustraticns, Richard D.Irwin. 
Ine., HomGwood, i~ois, 1977. Fazıl K.GÜLÇÜR, Sigorta 
Tekniği.; .Aktuarya Hesapları, Fen Fakültesi Döner Sermaye 
Dasıi::ıevi, İstanbul 1971. Necati. DOKUZOGUZ, Sosyal Sigor
ta Procraclarının Finansal Denetioi, İstatistik, İstatis
tikçilcr Derneği Dcr,_;isi, Cilt :ı, Sayı :1, Nisan 1979, 
s.27-3J5. Sıtkı SELEK, Sicorta Matematiği, Hayata Ai.t 
Si{;ortalarda Priı::ılerin Hesabı, Ivlaarif Lasımevi İstanbul, 
1955. Cevdet BİLSAY, sigorta I\Iateı::ıatiği, Teknik Kitap 
ve I.Iocru.ua rflasımevi.-İz.oir, 1950. 
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A- Aktuarya Tekniğine Göre Olasılı Kıdem Tazminatı Kar

şılığının (Yükünün-Fon Primlerinin) Saptanması 

a) Aktuarya Tekniği 

~Aktuarya tekniği; genel olarak, özel ve sosyal sigor-

ta kuruluşlarında sigortalılardan tahsil edilecek primlcrin 

ve matematik karşılıklarının saptanması işlemlerini içeren 

'::.~ir süreçtir (44). Prim, sigartacının üzerine :üdığı riziko-

ya karşılık sigortalının ödediği ücrettir. Primin saptarıması 

olasılık hesaplarına göre yapılır. Bu primler peşin ödeneceği 

gibi, aylık veya yıllık taksitler şeklinde de ödenebilir. Ma

tematik karşılıklar rthayat sigortası esaslarına g,öre işlem 

yapan sosyal sigorta kuruluşlarının sigortalılara karşı olan 

ödevlerinin peşin c1e[erlerinin toplamını gösterira (45). Sosyaı 
sigorta kuruluşlarının ödevleri, sigortalılara tazminat (top

lu ödeme) ile rant (emekli aylıl:ları) ve benzeri öc~emeler 

yapmaktır. Peşin değer belirli :Jir süre sonra yerine getiri

lecek bu parasal ödevlerin~, belirli bir faiz oranınn göre, 

bugüne inc"':.irgenmesidir. Başka bir deyişle tıelirli ~:ür süre 

sonunda faizi ile beraiJer ödenecek bir tutarın ( tazminat, 

rruıt) bu.ooiiı'l (hemen) ödenmesi durumunda, süre sonuncı. göre he

saplanan faizlerin bu tutardan çıkarılmasına denir (46). ö
zetleyecek olursak'aktuarya teknisi, sigortalılara ilerde 

yapılacak tazminat ile rant ve bunlara benzer ödemelerin pe

çin değerlerinin kestirimi ve bu ödemelerin yapılabilmesi 

için gerekli olan fonun oluşumunu sağlıyacak ve sigortalılar-

("44flı."'hinet . SUER, Siı;orta Kuruluşlarında Aktuarya ve İstatistik 
Ünitesinin Görevleri, Emekli Sandığı Bülteni, Sayı:24-
25-26, Temmuz - AGustos -Eylül, 1977, s.l0-11. 

( ll-5) SÜER, s .ıı. 
(46) A.G.k. s.ll.l2e 
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dan tahsil edilecek primlerin saptanması işleraleridir. 

lı.ktuarya teknit;inin kıdor.ı tazElinatı açısından kulla

nıln1asıncaki an1aç; işverenin ilerde katlanacacı toplam kıdem 

tazninatı yükünü belirli varsayıolar altında kastirmek ve bu 

yükü döner.ıler (işçinin hizr..ıçıt süreleri) itibariyle finanse 
1 

etnek için her döneme düşecek payı peşin değer esasına cöre 

saptaoaktırl!' Başka bir deyişle toplan olasılı kıder.ı tazı::ıina

tı yükünü saptar.1ak ve bu yükü işçinin hizoot sürelerine peşin 

değer esasına göre da{çıtoaktır (47). Du dağıt~ kıdem tazo~

natı yükünü her d.öner.::ıin hasılatıyla karşılaştırma olanacı • 

sağlıyacaktır. Böylece kıdem tazıninatı yükünün dönemler iti-
·' 

bariyle finanse edilwesi do olanaklı olacaktır. Çünkü her 

döner:ı.e düşen kıdem tazminatı yükü payının bilinnosi, hor dö

nem eidor yazarak karşılık ayırınayı alenaklı kılacaktır. 

Aktuarya tcknitine ~öre bulunacak Jöncosel paylar, ~ş

çiye ilerde ödenr:ı.esi olasılı olan .kıdom tazminatının hiz~ot 

süreleri itibariyle ve belirli bir faiz oranına Göro bulun

muş peşin decorleri şeklindedir. Du payların zru.ıan içindeki 

toplaoı, toplam olasılı kıdor:ı. tazminatı yükünün tutarını ve

recektir. Zira aktuarya tekniği tm:1oldo fon aluştur.maya (ka

pitalizasyon) ve bu:..:fonun belirli bir faiz oranına görğ işle-

(47) AICPA 1 s.2379• Dan r:I.McGILL, Fundo.montals of Privato Pen
sions, Third Edition, Rıchard D.Irwın, Ine., Homowood, 
IIIinios, 1975, s.306. G.Edward PIIILIPS, Ponsion Liobi
lities and Assets, The Accounting Review, VOL. JG.ıiii, 

No.l, January 1968? s.13. SCHOLEY, s.774 Ernost L.HİCKS, 
Rcne A.r.TILLER, Pension Cost, Handbook of üıodorn Accoun
tint; dorloyen:Sidnoy Dawidson, ~~1c Graw-Hill Dook Company, 
Now York, 19701 s.25-5. 
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tiloesi düşüncesine dayalı bir tekniktir (48). Du nedenle ak

tuarya tokniGine göro bulunacak dönemsol paylar aynı zamanda 

kıdeo tuzminatı yQ~ünü karşılamada kullanoak üzere kurulacak 

fona yatırılması Jerekli primler olmaktadır. Döylo bir fonun 

kurulr.:ıası daha önce do belirtildiği gibi, fon (faiz) geliri 

kadar işverenin kıdco tazminatı yükünü azaltacaktır. 

b) .Aktuarya Varsay:ı.mlarJ. 

İşveren tarafından ilerde ödenecek kıdom tazuinatı tu~ 

tarının şimdiden kesin olarak bilinr~osi, coleco&o ilişkin 

birçok lJolirsizliklcr nedeniyle olanaklı değildir. Kı dem taz

minatı tutarJ.nı 0olirloyon ücret ilerde ne kaclar olaCLLktır? 

Veya işçi no zaman ve han,_;i koşulların f~orçekloşr;ıosi halihdo 

kıdor:ı tazminatına hak kazanacaktır? Ayrıca oluşturulacak fo

nun golecekteki 6Glir yaratma b~cü ne olacaktır? Dunların 

ve bunlara bençer bolirsizliklorin önceden bilinmesi s~çtür. 

Du nedenle aktuarya tokni;:~inin uycu~.anması, golocoğe ilişkin 

belirsizliklerle ileili olarak bazı varsayıoların yapılnasl.

nı zoru...11.lu kılar ( 49). Aktuarya ctkniı1ino dayanarak tulunacak 

toplan ve dönor:.1sol kıdem tazr.ıinatı yükünün bir kestirio (tah

Din) olua özelliği c1e lıuradan kaynaklanmaktadır. DunC:an böy

le aktuarya teknicino ~öre bulunacak kıdoo tazoinatı yükü için 

olasılı kavramı kullanılacaktır. 

(48) David F. fulWKİNS, Corporate Financıaı Roporting, Text 
an<l Casos, Richard D.Irwın, Ine., Hooewood, lllinoi.s, 
1977, s.62:6. Julius W. PHOENİX, Jr., William D.JOSSE, 
Accounting For the Cost of ponsion plans-~Ioro Inforr:::ıa

tion on APD No.ü, Tho Journal of Accountancy, Occober 
1967, s.Jl. 

(49) HAWKİNS, s.625, AICPA, se23791 WINKLEVOSS, s.lO~ HICKS, 
MOLLER, s.25-6. 



Aktuaryol varsayır.üa.rın gerçokleşı.ıesi gerçok yc.şam.da 

pek olanaklı olt.ıayabilir. :Cunların zaman za.oan gözdon ;;oçiril

mosi ve yeni koşullara göre yoniden düzenlenmesi gerekir. 

Eğer ilk yapılan varsayıolar katı Lir şokilde ele alınmışsa, 

bu durum.J.a bulunacak de{~orler (olası lı kıdorJ tuzminatı yükü) 

olraası gerekenden fazla olabile.coktir ( 50). Söz goliı:ıi fon

dan sağlanacak gelirin oransal olarakddüşük olınoası veya üc

ret artış oranının yüksek alın.rJası her dönen ayrılr..ıası ·gerek

li karşılıkların tutarını ve ~una baGlı olarak fona yapılacak 

ödemelerin (primlerin) yilksek 0lııasına neden olabilir. Du da 

eorekendon fazla karşılıCın ayrılmasını, başka bir de)'işle 

işletmenin kıder::ı tazr.:ıinatındun doğan borcunun yüksek görülme

sine dolayısiyle fonda fazla ciktarların birikocsine neden 

oiliur. Fondan satlanacak gelirin yüksek oranlarda veya ücret 

artışlarının düşük oranlarda alaca2ının varsayılDası durU41un

da iso, tersi bir sonuçla karşılaşmak kaçınılmazdır. 

Kıdem tazoinatı yükünün aktuarya teknit;ine dayanarak 

saptanabilmesi (aktuarycl değerleme) için, kıdem tazr:ıinatı 

yükünün tutarını ~olirleyecok ücret, işçi devir hızı, onek

lilik yaşı, malullük, ölüm oranı ve faiz oranı gibi konulara 

ilişkin varsayıclarda bulunmak gerekecektir (51). Du varsa

yıolar çerçevesinele f...ktuerlerin yapac.a[;ı kostirirı olasılı 

kıdoın tazoinatı yükünü verecektir. Qlasılı diyoruz, çünkü. 

(50) 
(51) 

HAWKINS, s.625• 
AICPA, s.2380-811 HICKS, LIILLER, s.25-6, 25-7., HAWKINS, 
s.625, MEIGS, tiOSICH, JOHNSON, KELLER, s.718. HICKS, 
s.ll7-120, WINKLEVOSS, s.l0-28. DOKUZOGUZ, s.29. DAKER, 
s.54. 
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sonuç varsayıolara baclı üir sonuç olı~aktadır. Şimdi saydığı

mız aktuarya varsayımlarını, kıden tazoinatı miktarını belir

leyen dolayısiyle her dönem ayrılacak karşılık ve fona yatı

rılacak primlerin tutarlarını etkileyen etoenler olarak ele 

aloaya çalışacağız. 

aa) ücret 

Ücret kıdem tazninatı yükünü belirleyon çarpanlardan 

biridir. Daşka bir deyişle kıdem tazminatı yükü ücretin bir 

fonksiyonudur. Du no~onlo ücretin zaman içinde göstereceği 

değişim, işletmenin ilerde katlanaca~ı kıdeo tazminatı yükü

nü belirlemesi açısından oldukça ön~~li oloaktadır. 

İşletuı.onin ilerdeki kıd.eı:ı tazı:ıinatı yükünü saptaoak 

için, işçinin ilerde al.t:ıası olasın ücreti şimdidon ve uzun 

bir dönem çerçevesi içinde kastirmek gerekir (52). Zira üc

ret düzeyinin ne olacağını önceden kesin olarak bilı.ı.e olana

ğı yoktur. Lu nedenle asgari ücret düzeyi, enflasyon ve ben

zer etmenler gözönünde bulundurularak ücret artışlarına iliş

kin bir kestirimde bulucruuak zorunluluktur (53). Bu kestirio 

işleminin üzerinde özenle durmak gerekir. Çünkü yıllık ücret 

artışların<laki küçük bir oransal fark olasılı kıdem tazr.ıina

tı jÜk'Ündo ken•lisinclen daha büyük farklar yaratacaktır. Ör -

(52) McGILL, s.323 - 324• 
(53) VITNKLEVOSS, s.23-28, 34-35• Williac F.~WBPLES, Actuarial 

Asfocts of Pension SeQurity, Rıchard D.Irwın, Ine., 
Homewood, Iomirois, 1965, s.60. 
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ncğin 10 yıl kıdcoi olan ve JÜnlük 300 lira ücret olan ve 15 

yıl daha çalışaca[;"l. kabuJ. Gelilen bir işçinin yıllık %10 ücret 

artışına göre enekliyc afrılacağı zaoanki ücreti 1254,- lira 

(54), toplam kıdcm tazoirlatı da ( 25 yıl x 1254,- lira x 30 

.~ ) 940.500 lira olacaktır.Yıllık ücret artışının %15 ola

cacı vars~yımı altında iso, bu kez ücret 2442 liraya, toplam 

kıdem tazoinatı da 1.831.500 liraya yüksolccektir. Ücret ar

tışlarındaki %5'lik bir fark işletmenin kıdem tazminatı yü

künü mutlak olarak 891.000 (183~.500 - 940.500) lira artmış. 

olup, % 90 (891.000 / 94').500) oranında bir etki yaratmıştır. 

Dur~un da işletmenin kıdcm tazoinatı yükü için hor dönem ayı

racağı karşılıklar vo fona yapacağı ödemeler açısından ne 

kadar önemli oldUL~ açıktır. 

Yürürlükte olan İ.ş Kanununda yer alan.;bir hükoe göre· 

kıdem tazminatı hesaplamalarına 30 GÜnlük ücret tutarı teoel 

alınuaktadır (Md.l4/1). Ancak yine aynı kanunla getirilen bir 

serbestlikle bunun toplu iş sözleşmelerinde arttırılabilcc..e

ği belirtilmiştir (Md.l4/l4). Du nedenle işçinin ilerde ala

cağı ücretin kestirimi yan~da, bir do bu katsayının (30 gün) 

ilerde alacağı doteri kestimektc yarar olacaktır. Zira kı

dem tazoinatı yükünü ücretin tutarı ile bu tutarın çarpılaca

ğı katsayı önemli ölçüde otkileyeccktir. 

bb) Hizoet Süreleri 

Kıdem tazoinatı hesaplanalarında ücrotin dışında ikin-

(54) (1 + i)n :fo:nnülüne göre: 
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ci önemli çarpan hizmet süreloridir. İşçinin hizoet süreleri

ni, emeklilik yaşı, işçi dev~r, hızı, malullük ve ölüm oranla

rı ve buna benzer etmenler belirleyecektir (55). Alduaryel 

değerlemeele bu etmenlerin alacakları değerler olasılı kıdem 

tazminatı yükünün miktarını doğiştirecektir. Çünkü bu etmen

lerin her biri aktuarya denkleminin bir değişkenini oluştur

r..ıaktadır. Sözgelimi işçinin 40 veya 50 yaşında malul olı:ıa 

veya ö~e olasılığı onun hizmet süresinin uzunlueunu veya k~

salığını otkileyebilocektir. Du da kıdem tazminatı tutarını 

belirlemede bir çarpan oldw~~dan, sonuçta toplao olasılı 

kıdem tazoinatı yükünü ve buna bağlı olarak dönemsel payların 

(karş~lıkların - priclerin) tutarını azaltacak veya çoğalta

caktır. 

Aktuarya değerlernede sözü edilen etmenlerin kullanıla

bilr:ıesi için ölüm oranları ve maluliyat oranları tablolarının 

(56) ülke çapında, işçi devir hızı tablolarının iş kolu ba

zında hazırlanoış olması gerekir. Du oranlar (tablolar) ol

ınaks~z~, aktuaryel decorlemcnin tam olarak yapılma olanağ~ 

yoktur (57). vöyle bir duruoda kıdem tazninatı yükünü belir

leyecek aletuaryel değerlemeda sadeec ücret varsayım ( otr.wni) 

(55) Geniş bilgi için bkz: WINKLEWOOS, s.l0-22, 29-33• J.l;Ic 
~ GILL, s.314-320. ~~LES, s.53-58• 
(56) Ölüm ve maluliyat oranları tabloları, belirli bir yaşta 

veya yaş aralıcında ölenlerin veya malul olanların ola
sılı oransal veya sayısal değerlerini 0östorir. Geniş 
bilgi için bkz:GÜLÇÜR, s.67-7~, 267-273• 

(57) DOKUZOGUZ, s.29• 
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öncoli yer tutacaıctır • 

cc) FaiZ Oranı (Fon Geliri) 

Aktuaryel değerlemeda kullanıJan Iaiz oranı varsa~, 

kıdem tazrninqtını karşılamak üzere kurulacak fonun 1;clir ya

ratoa ~cünU trade etmektedir (58). Başka bir deyişle, faiz 

oranı kıdem 1azminatını karşılacak üzere kurulacak fonla ya

pılacak yat~~~mlardan sağlanacak gelirin oransal karşılığı

dır. Konuya kolaylık sağlamak açıs~dan fon gelirleri veya 

yatırıo gcl~leri yerine faiz kavramı kullanıloaktadır (59). 

Dil.iıldiei gibi aktuarya tekni[~inin ter.:ıolindo yatan a

maç; ilordo ödenecek kıdem tazminatı yükünü kestirock ve bu 

yükün karşllanmasında kullanılraak üzere yeterli fonun toplan

masına ola~ak sağlayacak şekilde, peşin değer esasına gpre 

dönemler i~ibariyle fona yatırılaca.k primleri saptamaktır. 

Du amacın a~tında ~izl~ olarak yatan varsayım dönemler itiba

riyle fona ödenecek priolerin belirli bir faiz oranına göre 

işletilmesidir. Du düşüncenin sonucudur ki; to]lam olasılı 

kıdem tazminatı yükünün dönemler (hizuet süreleri) itibariy

le peşin (bllQ~i değeri bulunmaktadır. Aksi durumda toplam 

olasılı kıdem tazminatı yükünü işçinin hizmet sürelerine eşit 

olarak bölQck yeterli olurdu• 

Aktuaryel dcğerlemedc faiz oranının oldukça önemli et-

(58) HİCKS, s.ll7 • 
(59) A.g.k., s.ll7• AICPA, s.2380. 
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kisi. vardır. Çj..inkü faiz oranındaki küçük bir fark ilerde ödo

nec.ek olasılı kıdom tazminatı yükünitn dönemler itibariyle 

(annuite olarak) buluncuş peşin de~erlcrtnin mutlak değerle

rinde daha büyük bir fark yarataca~tır (60). Yüksek faiz ora

nı, düşük :peşin değer demektir. Th,ınu aşj~fialtarş:ı:laştırmalı 

bir örnekle göstorelim: 

l.Varsayıp. 2.Varsa~o 

lO yıl sonraki olasılı Kıdeı:ı. Taz.yükü: 1.0·)0.000 ' ı.ooo.ooo 

Faiz Oranı (bileşik) • % 5 % 6 • 

Hor dönem sonundaki primler 
(ayrılacak karşılıklar) (61) • 79.:.400 75.800 • 

lO dönenin priolori ( ayrılacak 

karşılıklar) toplru~ı • 794.000 758.000 • 

Örnekte görüldüğü 0~bi iaiz oranının~ 5'ten% 6•ya 

çıkması işletmenin her dönem katlancak zorunda kaldığı kıdec 

tazminatı yUkü 4000 lira, toplam olarak da 36 .• 000 lira 

(794.000- 758.000) kadar azaıcıştır (62). h~ azalışın oran

sal karşılığı % 4,5 •tur (63). Lu da faiz oranının {fon geli.-

n 
(61) ~ Aj.,{l+i) -1 foroülüne göre (kapitalizasyon) 

i 

( 62) İşletmenin toplaı;ı kıdeın taz.c.ünatı yükü arttıkça., katla
nz~cağı yükteki azaloa da o derece Qdem taşıyacaktır. 

(63) 794eOJO - 758.000 / 794.000 
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rinin) işletme açısından ne ·kadar önemli olduğunu ve faiz ora- . ; 

nının seçiminde çok dikldıtUt olmak gerektiğini vurgulamaktadır. 

Seçilecek faiz oranı yatırımlardan uzun vadede elde e

dilecek gelir oranını yansıtmalıdır. Zira kıdem tazminatı yü

künü karşılamak üzere bir fonun kurulmasındaki amaç; işletme

nin ilerde (gelecekte) katlanmak zorunda kalacağı kıdem tazmi

natı yükünü karşılamaktır. Döyle bir fondan yapılacak yatır~

ları da uzun bir zaman kesiti içinde ele almak gerekecektir. 

Dolayısiyle faiz oranının seçimini kısa döneme göre düşünmek 

yerine, uzun döneme göre düşünmek ve kestirimde bulunnak daha 

ussal olacaktır (64). Du temel çerçeve içinde ele alınacak 

faiz oranını, ülkenin faiz oranı, enflasyon oranı, yatırımla

rın işletme ve ±şkbla bazına göre karlılık oranları ve bunla

rın kendi içinde gösterdikleri eğilimler gibi etmenler belir

leyecrektir. Diz burada sadece sözünü ettiğimiz etmenleri say

roakla yetineceğiz. 

C) Olasılı Kidem Tazminatı Karşılığının Saptanması 

Şekilleri 

Kıdem tazminatı yükünün aktuaryel değerlemesi, daha 

önce belirtildiği gibi, işletmenin kıdem tazminatı yükünü dö~ 

nemler itibariyle finanse etmek ve bunu rnuhasebeleştir.mek ama

criyle dönemsel payların, başka bir deyişle her dönem ayrılması 

gerekli karşılıkların (o yılın hasılatıyla karşılaştırılacak 

giderin) ve buna uygun olarak oluşturulacak fona yapılacak 

(64) McGILL, s~325e 
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ödemelerin miktarını saptama o~anağı vermektedir. Saptama iş-

lemleri aktuarya teknieini oluşturan değişik yöntemlere göre 

yapılabilmektedir (65}. Aktuaryel değerlernede kullanılan deei

şik yö.nte~lerin dayana[:ı daha önce açıkladı[tıruz aynı varsa

yımlardır. Ancak b~ yöntemler arasında bazı önemli fark1ar 

bulunmaktadır (66). Bunlardan birincisi, konuya yı;ı.klaşımları, 

ikinci ve en öneolisi, sonucun her yönteme cöre def;işnesidir. 

Kimi yöntem işçi bazında konuy~ yaklaşırken, kimi de işçi gru

bu bazında konuya bakmaktadır. Ayrıca işçinin bütün hizı:ı.et sü

releri bir bütün olarak ele alındıeı gibi? geç.:üş ve gelecek

teki hizoet süreleri şeklinde ayrı ayrı ele alınarak; buna 

göre sonuçlar bulunm8~tadır. Dir de dönemsol kıden tazrünatı 

yükü payları, ücretin belirli bir yüzdesi veya her yıl sabit 

tutarlar şeklinde de olabiloektedir. 

J~tuarya teknieini oluşturan deeişik yöntemler arasın

daki tenel farklar çerçevesinde döneosel kıdeo tazninatı yükü 

payları (karşılıkları) aşağıdaki ayrıma göre dört şekilde 

saptanahilmektedir: 

ı- İşçi başına olasılı kıdem tazminatı karşılıeının 

geçmiş döneo ayırımı yapmaksızın saptanması 

2- İşçi başına olasılı ~ıdem tazminatı karşılı[~ının 

geçmiş dönem ayırımı yaparak saptanması, 

(65) Aktuarya Yontemlerine ilişkin eeniş bilgi için bkz:WINK
LEVOSS, s.92-103e HICKS, 1211 1\~cGILL, s.337-38 MARPLES, 
80-81, MEIGS, MOSICH, JOHNSON, KELLER, s.718, LICPA,· 
s.2382-83 GÜLÇÜR, s.l33-215. Jack L.SMİTH, Actuarıal 
Cost Methods Dasıcs For CPAS; "'-the Jaurnal of Account
ancy, February 1977, s.62-66. 

(66) HİCKS, s.l22. 
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3- Grup başına olasılı kıclem tazminatı karşılı(;ının 

geçmiş dönem ayırımı yapmaksızın saptanması, 

4- Grup başına olasılı kıdem taznina~ı karşılıcının 

geçmiş dönem ayJ.r:ın.ı yapurn.k saptanması (67) 

Du ayrım aktue.rya tekniğinin konuya l:ecişik açılardan 

bakışını belirlemekte olup, bunların her birini aşacıda açık

lamaya çalışacağız. 

aa) İşçi Daşına Olasılı Kıde:r:ı Tazminatı TCarşılıC;ının 

Geçniş Dönem Ayırını Yapmaksızın Saptanması 

İşçi başana olasılı kıdem tazminatı karşılıcının geç

miş dönem ayırımı yapmaksızın saptanması şeklinde, her bir 

işçi tek tek ele alınmakta olup, her biri için ayrı ayrı ola

sılı dönemsel kıdem tazminatı yükü bulunur. Dönemsel yükler 

(paylar) geçmiş ve gelecek hizmet süreleri ayırımı yapnaksı

zın saptanır ( 68). Başka bir deyişle, il ord e ödenecek olasıl ı 1 

kıdem tazminatının tamamı değerlemenin yapıldığı tarihte~ son

raki hizmet sürelerinde tahak~~k edeceği vnrsayılır (69). An

cak, bu şekilde saptanan dönensel payların gizli olarak geç

miş dönemleri de içerdiği açıktır.Daha açık bir anlatınla, ge-

lecek dönemler için saptanan payların (karşılıklar- primler), 

(67) Jullandığ;mm:ı.z "işçi başına" ve 91grup başına" kavramlarJ. 
yerine nbir baş üzerinen veya 0'tek şahıs üzerine 1~ ve 

"tiirden fazla başlar üzerineu veya 0'iki şahıs üzerine,. 
gibi kavrarnlara rastlamak olanaklıdır. Dkz.GÜLÇÜR, s.l33, 
191 9 SELEK, se21,30. 

(68) HİCKS, s.l3l.-
(69) A.g.k., s.131. 
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Gynı zam~nda geçmiş dönemlerin yükünü de gizli olarak itfa 

ettiği kabul edilir (70). 

İşçi başına ve geçmiş dönem ayırımı yapoaksızın sapt~ 

nacak paylar, aktuaryel değerlemenin yapıldığı tarihte yüksek 

olup, gittikçe azalan bir seyir gösterir (71). Özellikle ak~u

aryel decerlemenin yapıldığı tarihten sonra çalışılacak süre

ler az ise, işçilerin geçmiş hizmet sürelerine ilişkin kıdem 

tazminatı yükü (ayrıca saptanmasa bile) çok kısa bir dönemde 

gizlice itfa edileceğinden ilk paylar çok yüksek olacaktır. 

İşçi başına dönensel kıdem tazrıinatı yükü payların:ı.n -

(karşılıklar - primler) saptanması, işçi bazında fon oluştur

maya (özellikle işçi adına hir bankn veya benzer bir kurumd~ 

açılacak mevduat hesabı şeklinde) olanak saclamaktad~r (72). 

Çünkü aktuaryel değerlernede her bir işçiye özgü sonuçlar ay

rı ayrı bulunmaktadır. Dütün işçiler için ayrı ayrı bulunan 

bu sonuçl~ işletmenin toplam olasılı kıder:ı tazıninatı yükünü 

verecektir. 

b~)) İşçi Başına Olasılı Kıdem Tazminatı Karşılı('5;ının 

Geçmiş Dönem Ayırımı Yaparak Saptaneası 

İşçi başına olasıl:ı kıdem tazı::inatı karşılığının (yükü

nün) geçniş dönem ayırımı yaparak saptanması şeklinde, aktu

aryel de{::erleme işçi bazında yapılmakta olup 11 sonuçlar, geç

miş dönemler ve gelecek dönemler ayırımına uygun olarak bu -

(70) W~NKLEWOSS, s.lOO. McGILL, s.350. 
(71) HICKS, s ıil32. AICPA, .s.2385. 
(72) HİCKS, s.131. MARPLES, s.91. 
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lunur (73). Buna göre; 1) Geçniş dönemlere ilişkin kıdem taz

minatı yükü (74), 2) Gelecek dönenlere ilişkin kıdeo tazmina

tı yükü olmak üzere iki deeer ortaya çıkmış olme~tadır. nun
ların toplamı ele alınan işçiye ait,_işletmenin topl~ olası

lı kıdem tazminatı yükünü verecektir. Geçmiş döneeler ve ee -
lecek dönemler ayrımının yapılması ile, olasılı (ilerde öde

necek) toplam kıdem tazrninatı yükünün, işçinin işe başladığı 

tarihten kıdem tazminat~na hak kazanacağı tarihe kadar (ölüm, 

maluliyet, emeklilik vd. nedenlerle), başka bir deyişle işe 

giriş ve işten çıkış tarihleri arasındaki tüm ~izmet sürele

rine paylaştırılması sağlan~ış olmaktadır (75). 

Dir önceki yaklaşımda gördüğlliaüz gibi, geçmiş ve gele

cek dönenler ayırımı yapılmaması durununda, olasılı kıdem taz

minatı yükünün tamamı işçinin ilerdeki hizmet sürelerine pa~

laştırıloaktadır. Du paylar içinde geçmiş dönemler gizli ola

rak itfa edilmektedir. İşçi başına olasılı kıdem tazminatı 

karşılı[ının geçmiş ve gelecek dönemlere göre ayrı ayrı sap

tanması şeklinde ise, geçmiş dönemlere ilişkin kıdcm tazmina-

(73) AICPA 7 s.2385. HICKS. s.27Y28~ 
(74) Geçmiş dönemlere ilişkin kıdem tazminatı yükü şu şekilde 

saptanmaktadır: İşletmenin toplam olasılı kıdem t~zmina
tı yükü sadece aktuaryel değerlemenin yapıldığı tarih -
ten sonraki olasılı dönemlere değil, işçinin işe başıa
dıcı tarihten başlamak üzere tüm hizmet sürelerine pay-
laştırılmaktadır. Daha sonra işçinin işe başladıcı ta -
rihte aktuaryel değerlemenin yapıldıtı tarih arasındaki 
dönemlere ilişkin paylar ve bu payların faiz gelirleri 
toplanarak geçmiş dönem kıdem tazninatı yükü bulunur. 
Çünkü işçinin işe taşladığı tarih; dönemsel payların ay
rılmaya ve bunların fon oluşturmaya başlanılan tarih 
kabul edilir. liiiı.RPLES, s.92. SUİTH, s.65. ~TcGILL, s.351-352. 

(75) McGILL, s.35l.MARPLES, s.92. 
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tı yükü 1 gelecek dönemlere ilişkin payların dışında ve açık 

;)ir şekilde itfa edilir. İtfn süresi işçinin ilerde çalışnca

ğı olasılı hizmet yılları olabileceği 0ibi, 5 veya 10 yıl gi

bi işlet~e tarafından belirlenecek bir zaman kesiti de olabi

lir (76)'• 

Du yaklaşıma göre bulunan dönemsel paylar (knrşılıklar), 

işçi ücretinin belirli bir yüzdesi veya belirli tutarlar şek

linde olabilmektedir (77). Du. açıdan pri:o esasına dayalı ola

rak, işçi bazında fon oluşturmaya (:oevduat hesabı şeklinde) 

olanak da sağlamaktadır. Her bir işçi için ayrı ayrı saptanan 

değerlerin toplarınıası q.urumda işletr:ıenin toplar:ı. olasılı kıdem 

tazminatı bulunacaktır. 

cc) Grup Daşına Olasılı Kıdem Tazminatı Karşılıcının 

Geçmiş Dönem Ayırımı Yapoaksızın Saptanması 

Dönemler itibariyle olasılı kıdeo tazminatı karşılığı, 

LLşka bir deyişle dönemsel kıde:r:ı tazminatı payları, bu kez be

lirli işçi grupları gözönünde bulundurularak ve geçmiş dciner:ı 

ayırımı yapmaksızın saptanır (78). Du saptama şekli, olasılı 

dönemsel kıden tazminatı paylarının (karşılıklarının) işçi ba

şına ve geçmiş dönem ayırım~ y~aksızın saptannası şekline 

benzer. Ancak burada her işçi tek tek el~ alınmayıp, belirli 

gruplar için aktuaryel değerlene yapılır. Gruplar genellikle; 

1)İşe giriş tarihleri (kıdemleri) aynı olan işçiler, 2)Aynı 

ü~reti alan işçiler, 3)Aynı yaşta olan işçiler şeklinde oluş-

(76):1ITESO, s.892. HAWKİNS, s.627, PHILIPS, s.l6-17. 
(77) McGILL, s.351, AICPA, s.2384 
(73) HİCKS, s.28,132. 
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turulur (79). 

Geçmiş dönem ayırımının yapılmaması nedeniyle, aktuar

yel değerlernede kestirimi yapılan toplam olasılı kıdem tazmi

natı yükü, işçilerin ilerdeki olasılı hizmet sürelerine pay

laştırılır (80). Dolayısiyle, daha önce işçi başına ve geçmiş 

dönem ayırımı yapılmaksızın olasılı kıdem tazminatı karşılıBı

nın saptanması şeklinde gördüğümüz gibi, geçmiş hizmetlere 

ilişkin l.nd~m tazminatı yükü bu paylar içinde gizlice itfa e

dilr::ı.iş olur. 

Dönemsel payların tutarı, genellikle cari ücretlere ak

tuaryel değerleme sonucunda bulunan belirli bir oranın uygu

lanması sonucunda bulunmaktadır (81). Dönemsel payların bulun

ması. daha önce gördüğümüz dönemsel payları saptama şekille

rinde de olduğu gibi, işletnenin pr~ esasına dayalı bir fon 

oluşturulmasına olanak sejlıyacaktır. 

dd) Grup Eaşına Olasılı Kıdem Tazminatı Karşılığının 

Geçmiş Dönem Ayırımı Yaparak Saptanması. 

Grup başına olasılı kıden tazminatı karşılığının geç

miş dönen ayırımı yaparak saptanması şeklinde, aktuaryel de

eerleoe belirli gruplar için yapılır. Du gruplar, daha önce de 

belirtticimiz gibi, aynı kıderna sahip, aynı ücre~i alan veya 

aynı yaşta olan işçilerden oluşturulabilmektedir. Aktuaryel 

değerlemenin sonucu, başka bir deyişle olasılı kıdem tazmina-

(79) A.g.k. s.l28 • 
(80) AICPA, s.2386. 
(81) McGILL, s.359• 
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yapmaksızın Sf:':.ptanı:ı.ası p ikincisi; dönemsel paylo,rın go çmiŞ 

dönem ~yrını yaparak sapt~nmasıdır. Bunun dışındaki farklı

lıklar iso, s2-c'loce aktuaryel ,::_e ğerlemanin işçi başına ve grup 

hışına yQpılnc.sında ortaya çıkmaktac1ır ki; bu, Clktuaryel ele

terlemenin tenelini önemli ölçüde etkilemiyeaektir. Olasılı 

kıcle:r:ı tazr:ünatı yükü işçi başına bulunaca(;ına, grup bo.,şına bu

lunaco.ktır. Önm-:rıli fark toplarıı olasılı kıdet1 tazr:ünatı yükü

nün e;cçniş ve eelecek dönemler ayırımı yaparak saptaru~asında 

d.üğümlcnı:ıektedir. Zira :1önc:;msel payların (k:::rşılıkların - prlıı

lerin) niktar~, belirtilen iki temel farka göre deGişiklik 

gösterecektir. DaşkQ bir deyişle, giier kaydedilerek ayrıla

cak karşılıkların miktarı, buna baclı.olarak da fona yapıla

cak ödemelerin tutarları değişecektir. Du da işlotı:ıcnin fi -

nansal yapışıyla ilgili olarak yönetinin kararına ba[:lı ola

caktır (84). Örne[;in her yıl sabit tutarlar veya giderek aza

lan veya artan tutarlar (cari ücret in belirli bir yüz:.lesi). 

şcklincı..e c1önemsel payların saptanması ye C; tutulabilecektir. 

Şimdi dönemsel payları, geçmiş dönem ayırımı yapmaksızın ve 

e;eçniş dönem ayırınu yaparak, aşağı::'Laki bilc;iler ve vnrs::ıyım

lar çerçove~inde geliştireceğimiz bir örnekle saptanınya çalı-

Örnek işletmeı:ıizdc çalışmakta olan işçilere ilişkin 

bil@iler TABLO - 2'doki gibi olsun: 

(84) Kıclom tazrılinatı fonunun işletı:ıeler üstü düzeyc1e kurulma
sı halinde karar verici, çıkarılacak yasaya batlı olarak 
ilc~~ili bir devlet ·kuru.mu olacaktır. nu konuya cl.oha sonra 
da deGinilecektir. 
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tı yükü, gcçniş ve gelecek dönem ayırn:ı.ı yaparak bulunur (82). 

Geçmiş clönen kıdem tazninatı yükü, DJ}tuaryel docerlomenin 

yapıldı[J- tarihten önceki yJ_llnrc., golecek ::'1_önor.1 olasılı kı

dem to.zı:ıinatı yükü iso, o.Jctuaryol de[:erlonenin yapılc:.ıt.::ı ta

rihte~ sonraki olasılı (tah~in edilen) yıllara ilişkin olnak

tad.ır. 

Goçı:1iş ctönenılore ilişkin kıc1em tazminatı yükü, işçinin 

ilerde çnlJ.şacağ-ı olasılı hizr.1et yılları eözönünde bulunc.luru

larak voya işletme yönetiminin vereceği karar çerçevesi~de 

olasılı yıllardan cl.aha kısa bir zamanda itfa eC'_ilebilir. 

DUnemsel kıden te..zminatı yükü paylarının (ko.rşılıkla

rım.n) tutarı her cari yılın ücretine belirli bir oranı:r;ı (ak

tuaryel c,~eğerloınecle bulunan) uyp~lanr:ı.E'vsı sonucu bulunur. Pay-

1.'1!' ilk yıldan başlıyarak ei ttikçe azalan bir seyir c;österir 

(83). Dönemsel payların saptanrJası ile, pr~ oşasına dayalı 

bir fonun oluşturuL-:ıasına olanak sa[;lanacaktır. 

d) Olasılı Kıdem Tazminatı Karşılı[~ının So..ptaru:1nsın.'1 

İlişkin Toplu Dir Örnek 

Dönensel payları, başka bir deyişle karşılıkların veya 

primlorin dört şekilele saptanabiloce[;ini ve elde edilecek 

sonuçların her bir sarıta.ı:ı.a şekline göre farklı ol:ı..bilecoC;ini 

belirt:ı::ıiştik. Du farklılıklar temelele iki noktadn 1:ıelirGinleş

ı:1cktedir. Dirineisi; c1öner:ısel payların geçniş cl önem ayırımı 

(82) 1\!ARPLES, ·s.95·• HICKS, s.l33 .. 
(83) AICPA, s.2387 .. 
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,.. ) 1- • • ... • ( ~ ,, ...... 1' 

TAf.LO - 2 
i 
j Yaş Ort. İşçi Yıllık c.ari lişçi başına 

Toplam Ücre~ Yıllık brt 
İşçi başına Ort. 

!Grubu Yaş Sayısı aylık ort. G-eçmiş 

ı 
1 

ı 
! 
1 

ı 

' 

(1) (2) (3) (4) '' .. 
TL 

' i 
20-24122 20 2.400.000 

25-29! 27 15. '2.250.000 
' 1 ı 

30•34132 10 ı 1.8oo.ooo 
i ı ı 

35-39r7 5 ı j 1,200.000 

t50 : 7.650.00:0 

(5) = (4) 1 (3) 

(6) = (5) 1 12 ay 

:Cani üeret Cari Ücret Hizm. 
ı ( 5) ' . (6) ..... ~üresi ... 

TL TL ' (7) 

120.000 1o.ooo 5 

150.000 12.500 10 

ıso.ooo 15.000 ' ız 

2!J.O.OOO 20.000 15 

ı 
ı 

ı 

TA:iJLO - 2 'c1eki bile;ilcre eöre yapılacak hesr-.plaı;ı.nnın 

(aktuaryel değorlenenin) varsayınları da şu şekilde olsun 

(85): 

1- Her işçi 25 yıl çalışacektır. 

2- Emekli olan işçiler yerine yeni işçiler alınıp, 

alınanlar için yeniden hesaplana yapılacaktır~_ 

(85) Hesaplanada kolaylık sa(·lanr.1ası açısından varsayımlar 
basitleştirilmiştire Aktuarya tcknipin~e konunun bu 
düzeyde ele alınnayFıcaf~ı açıktır. Diz burad::::ı.. sadece fark
lı ynklaşınların (ceçoiş dönem ayrımı yapmaksızın veya 
yaparak) işletı:ıe açısından nasıl bir sonuç yaratrı.bilece
cini ve peşin deter esasına eöre kıuern tazoinatı yükünün 
ne kadar azalabileceğini göstermeği amaçlıyoruz. 
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3- Yıllık ücret artışle .. rı oranı % 15 'tir. 

4- Faiz oranı (fon geliri) % 20 9 dir 

5- Hesaplamacto.. n.ynı y:::ış e;rubuhcla olan işçiler birlikte 

ele alınacaktır. 

6- Dönemsel paylar her yıl eşit tutarda olacaktır. 

7- Kıdeffi taz~inatı hesabında ücret katsayısı 30 gündür 

(1 ay). 

Du varsayımlar çerçevesinde ve geçmiş dönem ayırımı yap

naksızın9 yapılar kestirir1in sonucunda TADLO - 3~toki bilGiler 

elde edilmiştir: 



TABLO - .3 --
1 

---. ·--T~ ' ı -- . 1. 
!işçi başına İşçi başın~ Grup başına Ort. Işçi Çal.iOlasıl::t. Yıllık w~çi başı. 

!Yaş sayı, Yıl.rsizmet; olasııı , ıl. olası.! aylık ola- ol asılı ve toplam 
i Süre. ıTopl.UcnetOrt.Ucret sılı ort.üc K.Taz.yükü ola.K.Tazm. 

1 (8) (9) . (lO) n (ll) n 1 ( 12) TL ( 13) TL ( 14) TL 

ı ' 

22 '20 i 25 20 !39.280.00( 1964.000 163.666 4.091.650 81.833.000 1 

27 15 25 15 18.308.00( 1220.55.3 101 •. 711 2.542.775 38.141.625 
32 10 25 13 11.075.00( 1107.500 92.291 2.307.275 i 23.072.750 
37 ....L 25 10 1 4.82~·00( 970.800 80.900 2.022.500 10.112.500 

50 1 173.517 .00( 153.159.875 

-
ı __ _l_~ ı 

,ı 

- (7) (9) = (8) 

(lO) = (4) 
(ll) =(10) 
(12) =(ll) 
(13) ={12) 

• (l+i)n örneğin; (2.400.000).(1+0.15) 20= 39.280.000 n 
1 (3) 
1 12 ay 
X 25 yıl (hizmet süresi) = Olasılı kıdem tazminatı 

yükü (işçi başına) 
(14) =(13) • (3) = Olasılı kıdem tazminatı yükü (grup başına 

ve toplam) 

f-l 
o 
CJ 
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TABLO - 3'te görüldüğü gibi 20-24 yaş grubu için top

lam ücret 2..400.000 liradan, 20 yıllık hizmet süresi sonunda 

yıllık % 15 ücret artışı varsayımı altında 39·280.000 liraya 

(lO.sütun) yükselıniştir. Bw1a göre aynı yaş grubunun olasılı 

kıdcm tuzminatı yükü do 81.8}3.000 lira (14.sütun) olarak bu~ 

lun.muştur. Bu yük 25-29, 30-34, 35-39 yaş grupları için sıra

siyle 38.141.625, 23.072.750, 10.112.500 liradır. Başka bir 

deyişle, işlatıno 20-2-4 yaş gru1Ju arasındakilere 20 yıl sonra 

Gl.83J .• OOO lira, 25-29 yaş grubu arnsındakiloro 15 yıl sonra 

3U.l41.625 lira, 30-34 yaş grubu arasındakilere 13 yıl sonra 

23.072•750 lira ve son olurak 35-39 yaş grubu arasındakiloreJde 

10.112.500 lira kıdom tazminatı (olasılı) ödemek durumunda 

kalacaktır. 

İşletmenin, % 20 faiz oranı (fon geliri) varsayHıı al

tında, olasılı kıdom tazminatı yükünü dönemler itibariyle 

finanse adebilmesi için (gider kaydederek karşılık ayırmak 

;yoluyla) hor bir yaş grubuna ilişkin dönemsol payların ne 

krt.dar olacağı TABLO - 4'to gösterilmiştir. Ayrıca TABLO - 5'to 

ds her bir yaş grubu ayrı ayrı elo alınarc.k, olasılı hizmet 

sürelerine göre, dönemsol paylar (karşılıklar), faiz (fon) 

geliri ve kurulacak fonun durumu gösterilmiştir. 
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TADLO - 4 

: Ort.jOlasılı j Grub başı- lOlasılı hiz~Grup başına(Dön.paylarınl-
; Yaş ; Hiz .Sü- ı na ve top. !süre.göre ; dönensel 1 olr.sılı hiz.! 

i 
~ 
! 

\ 
1 

22 

27 

32 

37 

ı resi olast.K.Taz.faiz faktör,(yıllık) i sür.göre j 

lı (9) Y"Ukü (15) jpaylar ! toplam l 
1 (14) TL j (16) TL 1 (17) TL l 

i 

20 81!833 .ooc 186,685 
,. 

15 38-.141!62~ 72,035 

13 1 23,012. 75C 48,495 
1 10 ı 10.112.50( 25,955 ı l ı 

1 ı . 
J f 153.159.87~ 

l 

; 

529~487 

475.775 
ı 
t 389.616 
ı . 
1 l 1833.226 

1 . 
! 8.766.960 
1 . 

! 7.942.305 ' . . 

ı 

J 6 .ın5. 075· j • . 

1 3•D96.ı6o 
ı .. :,. o 1 

• ·. n 
(1?) = .Ç).+i) .-ı. (1+0.ı.f.0 }~0 ""1 

o,2o 
= 186;685 (20 döne~ iti

bnriy1e %20 faiz 

fnktörü-o.önetı 

sonlarına göre) 

i 

(16) = (14) / (15) = a= A/ 1+i)n-l e 81.833.000/186,685 ::;;~ 
i 438.348 

(17) = (16) • (9) 



1 

Dönem 

ı 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
ll 
12 

'13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

TABLO - 5 

20-24 YAŞ GRUBU 
Faiz(fon Dönemsel Faiz Gele1 Toplam Faiz(fon) 
Geliri Paylar pön.Pay. Fon Geliri 

(18) TL · ( 19) TL ( 20) TL ( 21) TL (22) TL 

o 438.348 438.34€ 438.348 o 
87.669 438.348 526.0~1 964.365 105.897 

192.873 438.348 631.22 1595.586 232.974 
319.117 438.348 757.46~ 2353.051 385.466 
470.610 438.348 908.95€ 3262.009 568.457 
654.401 438.348 1090.74~ 4352.758 788.045 
870.551 438.348 1308.899 5661.657 1051.552 

1132.331 438.348 1570.67~ 7232.336 P-367.760 
1446.467 438.348 1884.815 9117.151 1747.209 
1823.430 438.348 2261.77E 111378.929 2202.548 
2275.785 438.348 2714.133 P-4093~062 ~748.955 
2818.612 438.348 3256.960 ~7350ı.022 f3404.644 
3470.004 438.348 3908.352 ~1258.374 ~191.470 
4251.674 438.348 4690.022 ~5948.396- ~135.661 
5189.679 438.348 5628.027 ~1576.423 ~268.691 
6315.284 438.348 6753.632 ~8.i!3Q.055 
7666.011 438.348 8104.359 ~6434.414 
9286.882 438.348 9725.230 ~6159.644 
ı-1231~~28 438.348 11670.276 p782:9.920 
ı-3565.984 438.348 14004.332 fU834.252 

l\ (18) = (21) (% 20 yıllık faiz) 
[19) = Bkz: TABLO - 4 16.sütun 
(20) = (18) + (19) 

1.5-29 YA[} GRUBU 
Dönemsel Faiz Ge.+ 
Paylar 

( 23) TL 
Dön. Pay. 

( 24) TL 

529 .. 487 529.487 
529.487 635.-384 
529.487 762.461 
529.487 914.953 
529 .... 487 10-97 ... 944 
529.487 1317.532 
529.487 1581.039 
529.487 1897.247 
529.487 2276.696 
529.487 2732.035 
529..487 3278.442 
529.487 3934.131 
529 .. 487 4720.957 
529..487 5665.148 
529.-487 6798.178 

Toplam 
Fon 

( 25) TL 

529.487 
1164.871 
1927.332 
2842.285 
39§0.229 
5257.761 
6838.800 
8736.047 

11012.74.3 
13744.778 
17023.220 
20957.351 
25Q78.308 
31343.456 
38141.634 

ı-ı 
ı-ı 
ı-ı 

r 



.30-.34 YAŞ GRUBU 
Faiz(fon1 Dönemsel Faiz G.+ 

Dönem Geliri Paylar Dön. Pay. 
(26) TL (27) TL ( 28) TL 

ı o 475.775 475.775 
2 ~5.155 475.775 570.9.30 
.3 209 • .341 475.775 685.116 
4 .346.)64 475.775 822.1.39 
5 510.792 475.775 986.567 
6 708.105 475.775 118).880 
7 944.881 475.775 1420.656 
8 ~9.012 475.775 1704.787 . 
9 1569.970 475.775 2045.745 -

10 1979.119 475.775 2454.894 
ll 2470.097 475.775 2945.872 
12 .3059.272 475.775 .35.35.047 
13 .3766.281 475.775 4242.056 

. 

TABLO -~'in DEVAMI 

Toplam Faiz(fon) 
Fon Geliri 
( 29) TL (.30) TL 

4~5. 775 . o 
1046.705 77.92.3 
1731.821 171.4.31 
255.3.960 28.3.640 
.3540.527 418.2il 
4724.407 .579.87.3 
6145.063 77.3•770 
7849.850 ~006.448 
9895.595 P-285.660 
~2)50.489 ~620.716 

l5296.)61 
L88Jl.408 
~D073. 46_4_ 

. 

~ .... ~ 

.35-.39 YAŞ GRUBU 

Dönemsel Faiz G.+ 
Paylar Dön. Payla 
(.31) TL ( .32) TL 

389.616 .389.616 
389.616 467.5.39 
.389.616 561 .. 047 
.389.616 67.3.256 
.389.616 807.907 
.389.616 969.489 
.389.616 116.3.386 
.389.61.6 1396.064 
.389.616 1675.276 
389.616 2010 • .3.32 

-
Toplam 

t> Fon 
(.3.3) TL 

.389.616 
857.155 

1418.202 
2091.458 

1 

2899-..365i 
.3868.854 
50.32.240 
6428 • .304 
810.3.580 

1011.3. ~1__g 

1--' 
1--' 
[\) 
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TABLO - 4'te görüldüğü gibi, örnek işletmemiz olasılı 

kıdem tazminatı yükünü dönemler itibariyle finanse etmesi du

run:unda, peşin eleğer esasına göre (%20 faiz oranı varsayımı 

.: ... ltında) hor döneme düşen pay; 20-24 yaş grubu için 438 1 348 

lira, 25-29 yaş grul.iu için 529 1 487 lira, 30-34 yaş grubu için 

475,775 lira ve 35-39 yaş grubu için de 339.616 liradır. Bu 

clurumda işletme tople.m 153.159.875 liralık (14.sütun) olasılı 

kıdem tazminatı yükü için sctdece 26.790.500 liralık (17 .sütun) 

:ür yük c katla.nmış olrı.caktır ( 86) • Aradaki fark ise faiz (fon) 

csolirinden karşılanacaktır. 

TABLO - 5, hor bir yaş grubuna ilişkin dönemsel paylB:

rı, faiz (fon} gelirlerini ve fonda birikecek değerleri gös

termektedir. Bu tabloda görüldüğü gibi, her yaş &rubu için 

fonda biriken de[terler (21,25,29 ve 33 cü sütunlP..rda), olası

lı hizmet süreleri sonunda her T<J-Ş grubunun olasılı kıdom taz

ninatı yilinine (14.sütun) eşit olmaktadır. 

Şim:.iye de[~in yaptığımız işlemlerle geçmiş c1ö:nem ayırı

m.ı yapmaksızın dönemsel payları ( primleri) sap-

( G6) Geçmiş dönemlere ilişkin kıdom tazmin<:.ttı yükü, dönemsel 
paylar . geçmiş dönom ayırımı yRpm2.ksızın srı.ptandığından, 
26.750.500 lira tutarındaki topl2~1 paylar içinde gizlice 
itfa edilmektedir. 
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tnrnış oluyoruz. Dun::1an sonr?" rı.y:nı bilgiler ve varsayınlar çer

çevesinde gcçniş dönen ayırı.r:n yaparak üönoı:1sol payları sapta-

ta.:.-naya çalışacağız. 

Ge çr.1iş dönem po..ylarının saptanr..nsı için, bu kez olası

lı kıdon tazninatı yükü, sadece olasılı hiznct sürelerine de-

ğil, işçinin işe başladı[;ı tarihten itibaren olasılı hiznet 

süresinin bitinine dek geçecek tüm hizı:ıet sürelerine (~5 yıl} 

paylaştırılır. Dolıa sonra işçinin işe başlac:.tğ.ı. tarihle hosap

lanın:ı.n (aktuaryol deC;erlo:ı:ıinin) yn,pılcl.ıcı tarihe -kffi'şılık 

ayır:rnaye. başln,nılan tn,rihe- dek geçen dönm:üerin paylcı..rı ve 

bu payların iki _t2rih arnsınclR e;etircco{'i faiz e,olirlori top-. 

lanarnk ccçniş dö!ler::ılere ilişkin kıder.1 tazr.ünatı yükü ~;ulunur. 

Zir n. işçinin işe giriş t'Tihin '.o clöneı:1Sel pay~arın ayrıldığı 

ve bunlarla fon oluşturülguğiı:· .ku'Dul\.""edi:Cii' · (Ş 'i). 

Du şekilde saptanacak coçmiş dönemere (hizmet sürele

rine) ilişkin kıden t::ızninatı yükü, c;elecok c1öne:w.lere ilişkin 

olasılı kıclem tazı:ıinr:ı.tı yükünün dönensel payları_ ilc 1:-drlikte 

cle[i~il, bu paylnrdo.n ayrı olarcı.k itfa edilecektir. İtfc-~ payla

rının (c;oçmiş c1önomlere ilişkin payln.rın) saptnnabilrJ.osi için 

iso, öncelikle e;oçr.J.iş döneı:üerin kıdcn t2.zı:ünatı yükünün kaç 

yılda itfa odilccocinin belirlcnnesi serekir (88). Du rDdenle 

önceki varsayınlara ek olarak, önce aşacıdaki varsayın yapıla-

cak, daha sonra clet cçoçDiŞ ve c;elecek dönemler ayrıruna göre 

kıde:n tazr:ıinatı yükleri ve bunlPXa ilişkin <lönemsel paylar sap-

r87)' rı:iARPLE's, s-.92.. SJ!:ITTH, s.65. McGILL, s.35l-52 .. 
(8G) r~rEIGS 1 HOSICH, JOHNSON, KELLER, s.720· 
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tn.nacaktır. 

Ek varsayım : Geçmiş c1öncnlcrin kılom tnz:ı::1inntı yükü 5 

yılda eşit paylarla ve peştn 1c[or esa-

sına t:;örc itfa e(lilcccktir. 

Tlı..DLO - 2 'c1oki bilgiler ve yapılan varsayımlar çerçe

vesinde, yaş gruplarına ve tün hiznet.sürclorinc (25 yıl) gö-

re rlöncnseı. pe.ylnr şaptanırkcn, aşe.{!;ıc1a Tl\.:JLO - 6' c1aki sonuç-

lar elde edilmiştir. 

.TADLO - 6 

· !Tüm H~z1 Toplan Ola~ıııj Türı H~znot ._, sü- 1 Tfu1 H~zmct .. sü-j 
Ort. !'net Su- i Kıdom Tazr:ıınc..i rclcrıne gure ı re, gorc cloncn1 
Yaş ırcıeri j Yti.kü 1%20 fniz fcü{tö.~ sel paylar , 

l (34) j (l;ıc) TL (35) 1 (36) TL 1 

22 25 471,980 

27 25 471,980 80.811 

32 25 23~072.750 471,980 48~385 

37 25 
i 

10.112.500 471,980 21.425 1 
1 
1 
i. - .a.-. i 
ı i 

153.159.875 1 
! ı 

(34) = (7) + (9), aynı zananc1n ı. VOXS?.yırn. 

(14) = bkz: TAJLO - 3 

(35) = (l.+i)n -]. ... _ = .. ,{1+0,2,0) 2.S~ı.' = 471,980 

i 0,20 

(36) = (14) 1 (35) 
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Tl'.ı.DLO - 6 'da bu kez işletLıcn:ın_ topln.ı::.1 olr.,sılı kırl.em taz

Dinatı yükü, s~-:ı.dece olasılı hizı:ıet sürelerine değil, tüz hiz

met sürelerine (25 yıl) göre pnylaştırıJ±ı.ıştır. Du ncr:~enle, 

bulunan p2~ylar aynı ~e..r.ıanda hen gelecek dönemlere ilişkin dö

nor:ı.sel pnyları hen do geçmiş dönenlere ilişkin ayrılmış olr.ıa

sı c:orokcn payl2.rı temsil ctmcktcc::'.ir. Ti.iı:ı. hiz

met sürelerine cörc 1:ıulrrruş olduğumuz paylar (36.sütun), anıı-:ı-

sanncak olursa, geçmiş dönem ayırıını ynpr:ı.aksızın döno:c.ısel :rışy

ların saptanması şeklinr.loki -:.önemsel paylardan (TADL0-4, 16. 

sütun) c18.ha düşüktür. Çünkü ceçj_;:iş ,Jöncm ayırını y;aptıG.ksızın 

dönemsel payların saptarrc1ası şoklinele t oplr::.ın kıc:.em tnznin::-,tı 

yükü sadece olasılı hizmet sürelerine (20, 15 1 13 ve lO yıl) 

göre payln.ştırılmıştı. Geçniş dönem ayırımı yaparak rlönemsel 

payların saptarınıası şeklinde ise, aynı yükün, daha önce belir'

tilclici r~ibi, işçinin işe girc1i[:i yılc~an başlıy2.rak dönenler 

itibariyle finanse ediilirneye başlandı(> kabul ec1ilir. Duna {jO-

re, 20-24 yaş Grubu için 5 yıl 7 25-29 yc..ş Grubu için 10 yıJ:, 

30-34 y~,ş t.ÇI:'ubu için 12 yıl ve 35-39 yeş ,:;rubu için do 15 yıl 

önce kı(!.om t2.zminatı yUkünün finı:!.nso orlilrıosino (ko.rşılık a

yırD.~ya) başla:ın:aş sayılrc;::ı.ktaclır. Ancc,k ~.)U r}.urur.ı.un kuramsal 

clLizc:yc1o kalaco..[:ı açıktır. Zirn geriye ::3.önüş söz konusu cicL;i~-

elir. Du nedenle ceçı::üşi bugüne inc-1irge;·:ıok yerinrle olacaktır. 

Dunu yapabilmek için ~o şu sorunun yanıtlanması gerekecektir: 

Geçrüş hiznet süreleri gözönünde bulundurularak, ::lahn önce 

hor cı.. önem bir pay ayır):--ı_ayn başlanr.:.ış olsaydı" '/o 20 faiz eeli

ri varsayımı al tınc1a buc:ün ne tutnrdn bir cl.eğpre snhip oluna* 

caktı? Du sorunun yanıtı aynı zrı.r.1anda c;eçniş r1önemlerin kıdem 

taz;:1inatı yükünü do belirloyccoktir. 
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Sorunun yrı.nıtını, TADLO - 6 vo 7'c1o c;östorilı:ıiş olcm 

'1önomsel payların cc ç:.~üş hiznot sürelerine cçöre bw;ünkü de

ğerini bulr::ıo.kla, vornek olurluc1ur. Örno(~in; 20-24 Y<'-Ş ıSTUbuna 

ilişkin olarak, işletno 5 yıl!:lan bu yc:,n2. hor çl(inon 173.382 

liralık bir pay ayır~~ış '(O bunu % 20 faiz oranına güre işlet

niş colsayc1ı, buc;ün 1.290.135 liralık (TL.:ıLO - 7, 38. sittun) 

bir d.e[J;er birikniş olacaktı~LA:şa~1la Tfı.D:j:ıO - 7 'do c;örüldütii ei

bi bu decer; 25-?9 ynş CTUbu için 2.097.691 lira, 30-~4 y~ş 

erubu için 1.934.868 lira ve 35-39 yaş c.sruim içinde 1.543.352 

lira ol2.rak bulurm.uştvr. Du de[:çerlor yukarıc1a bolirtiL1i[;i gi;.. 

bi, ilgili yaş gruplc-:rının goçniş dönenlere ili'Ş!Cin kıc1er:ı. taz

r.:ıinatı yükleri olnaktadır (89). Çünkü bulunan üo[;orlor işçi

nin işe başlaclı[;ı tarihten, hesaplananın yapılc1ıf'ı tr~rihe dek 

geçen süreye ilişkin dönensel payların (faiz geliri ilo bir

likte) hosaplar.ı.a tarihine göre bulunnuş dc{::erlor:inc:J.·· gö~ermek

tod.ir. 

Tlı.DLO - 7 

. Ort. ·ı Tün Hizı:ıet sü-l Ort.geçniş hiz~~o?ı:ıiş cl_öner:ı. , 
Ort • Goçui~ , rolerine döneo-i sü~olerin~ ~ör~ı~ı~ .kıcl~r:ı .. taz- \ 
Yaş. Hiz.Slli!'Jse1 paylar ı faız faktoru ınınotı yukü 

\rolcri 
1 

(36) TL ! (37) \ (30) TL 

22 5 173,382 7,441 1.290.135 

27 10 so.sı1 25,958 2!097,691 

32 12 48~885 39,580 1,934,068 

37 15 21.425 72,035 1.543.352 
\ 

1 
6.866 .O;l6 J. 

b • c ı • 1 ,..,......,_ 1 ı 

(G9) S!'tİTH, s.65, J:il"..ilRPLES, s.92. 
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(ı ·)n 1 5 
(37) -ı - (l+,Oı20) -ı .. 7,441 = - ,-, T C $ = 

i 0,20 

(38) = (36) (37) 

Goç::ı.iş iönomloro ilişkin kıc1cn tnzr:ıinatı yükü snptan

c1ıktan sonra (38•sütün), bu koz söz 1-cmusu yükiin ~·)olirlono -

cek 1Jir süro içinde itfa O'~,ilnok üze ro hor c1önomo cl.üşocek it

fa payının bulunr~,ası r~orokocoktir. İtfa ~üresi işloti::c yöne

tiı-:.:ıi tarafınclanJ işlot:':onin ns.li gücü çorçovosin<lo bclirlı;mir. 

Örno{;irnizcl.e bu süre 5 yıl (ok varscyıo) kabul odilniştir. T.AD ... 

LO - .G 9 c1o hor yaş c;rubunun coçrüş :~,önoı:ıloro ilişkin kıclon taz

:r:ıinatı yli.kü tok tok olo alınarak itfa paylo..rı bulum:ıuştur: 

Ti'ı.JJLO - 8 
! i ! Gcçr.ıiş Dön.! İtfa süresi-r 
! Ortl İtfa ! İlişkin kJ.-1 no göre %20 1 İtfa 
! Yaş süresil d.oD. tazr:ıi -l faiz fakt. ; Payları 
l l \ natı yükü ı ! 
i (39) 1 (38) TL (40) ! (4f.) TL 

22 5 1.290.135 2,990 431.483 

27 , 2.097.691 2,990 701.568 

132 
i ı ı 5 1.934.368 2,990 647.113 ı 

1 1 1 
ı 37 

1 

1 5' 1.543~352 1 2,990 516.171 
! 1 
1 l 6.866.046 ı 

'1 

ı-
ı ı 

(l+i)rr 5 
(40) = 

(1+0,20) = 2,990 (90) 
i 0,20 

iİtfa payla
(rın.. 5 yıl -
\lık r.ıutlak 1 
' i c1oE;cr. t opl. 
j ( 42) TL 

2.157.415 

2~580,.855 

lll.48ı.675 

(90) WJEIGS, r~OSIGH, JOHNSON, KELLER, s.721, 1017. 



(41) = (38) 1 (40) 

(42) = (39) • (41) 

- ııg-

TADLO - 8'c1c cc)rü1c~_ü[;ü cibi, 20-24 yaş [7Ubunun coçmiş 

~ .. ı ·ı· k. k ~ t . t "}.. .. 5 1 1 • tf d.,~ cc o non ere ı ış ın ı c. c;~; az;:nncı.. ı yu :CL,ınun yı c .n ı ·::ı. c- ı..u.:ı.c-

si c1urununc1ap hor dönemin itfc. payı_ 431.483 lir8. olnaktf:1-c1ır. 

5 yılın itfa payları top1Pnı iso, 2.157.415 liradır (42.sütun) 

Du_tutar coçniş c1öner:ıloro ilişkin kıdom tazr:ıinatı yükünden 

(1.290.135. lira) dru~a büyt~tirr. Çünkü itfa paylarının içinde 

işletmonin knt1annak zorunele kaldı[;ı faiz de vardır. :Uütün yaş 

gruplarının toplru:.ıı olo alınacak olursa, işletı-tonin 4.615.629 

lira (42.sütun - 38.sütun) daha fazla katlannnk zorunda k2la-

cac:ı bir yük sc5z konusu olacaktır. Dun~an kurtulnctk istenecek

sc gcçm.iş (IönorJ.loro ilişkin kıdem tazninatı yüklcrinin~ hesap

lananın yapıldığı döncı:ır.e (karşılık ayırr:ıaya ve ayrılan kar

şılıkların fon oluşturnaya b~şlanılan tarihte) bir kerede kar-

şıl2c:ni1ası tçerekecektir. Dunu_ da işletı::cnin f:!.2.li !!,ÜCÜ belirle-

yecoktir. 

TABLO - 6,7 ve iJ'de bulc1utunuz sonuçlara göre, hen geç

miş hem de c,olocok dönor.:ılero ilişkin '!.önemsel pnylar, 

faiz ~elirleri ve oluşturulacak fonun dönenler iti

bariyle duruı:m, sncloco 35-39 yaş c-rubu ele alınarak, TABLO -

Ü'do özotlenLıiştir. 
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T!..1)LO • 9 
'··- ·------· ···:- ... -·. _____ ....... ,. ___ --~·· -----··-.. -···-·-·"''"''~··---- .. ---· .~ .... ~···-··-- _,_,........ . .. ,., . . -~--~"' .............. ... . . . . . . .... - . ·-· 

ı 
i 35-39 YAŞ GRUI\U _ -~ 

jDönonfF~i~~-f~~)-T-·--İt·f~---------T~~le~~; d~-~--(~;)+(-44)~ ! -·;oplam 1 
ler Gc1ırı %20 Payln.rJ. j nerılore \ (45) · Fon 
(n) (43) n (44) n ! ilişkin dö1 (46) n (47) n 

1 
noıns o 1 parl4 

1 (45) TL 

ı o 
2 107.519 

3 236.542 

4 39le369 

5 1 577 ~162 
6 1800ell4 

7 1 964'•422 

8 lıı6l.591 
9 ı1398-.l94 

! 

i 
i 
ı 
1 
1 

ı 

516.171 21.425 

516.171 21.425 

516.171 21.425 

516.171 21.425 

516.17l 21~425 

.... 21~425 

21.425 

21~425 

21~425 

537.596 

645.115 

ı 
774!13'8 

i . 928.965 

i.114.758 
ı ' 
i 021:,539 i 
! 
985~847 i, 

\ ' 

ı 

f.l83.016 
ı 
1.419.619 

'· . 

ı ~ 537 ;596 

lı.182.711 
1 . . 

f 1~956.849 
ı . 
ı 2~885.814 

ı 4·~000.572 
1 

i 4~822.111 

i 5.807.958 
' -i 
1 6.990.974 
' ' ! 

!8.410.593 
1 '. . 

~ 10 
ı ~682.118 - ! 19.789 t·703.543 io.ı12.500 
ı 

ı 
ı 

~ 

2.580.855 )212.614 
' : ı 
' 

(43) = (47) (% 20 yıllık faiz) 

(44) = Dkz: TA15LO-- 8, 4l.sütun 

(45) = Dkz: TADLO - 6, 36. sütun 

(46) = (43) + (44) + (45) 

1 

! ı j 

TADLO - 9 'da r;örüldü[ü {jibi, 35-39 yaş erubuna 10 yıl 

sonra ödenecek taplan 10.112.500 liralık ol~sılı kıdem tazn1i

natı için, işletme s~dece 2.793.469 liralık (44 + 45. sütunlar) 

bir yüke katlanacaktır. Iütün y~ş f7UPl~rı açısından ise, 

153.159.875 liralık topl2ı:1 olasılı kıdeı:ı tazminatını karşılamak 

i 
i 
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için SA/!.ece 17.011.235 (91). lirr:ı.lık bir yiJ.ko k-::ıtlan1:1ak gere

kocoktir. 

::J) OlP.sılı Kı,.~.or.ı Taz~:~inRtı KnrşılııZının Iı'Iuhasebeloşti-

rilY:l.GSi 

ll.ktuaryn tekniğine :-1ayanarak kıdcm t.~.zrıinntı yi.ikünün 

dönoı::ısel payle.rının saptanı::ası ile, kıdom tc.z·.~~inr.tı yükü dö-

nemler itib-::ı..riylo fin~mso edilir, ouh:':,.se:·ıolcştiriLx:sine ola

nak sa[.l:ı.n•'':lŞ olr:ıaktndır. Çünkü, aktuaryal :ie[;orler:ıenin (he

snplA.manın) sonucun-'1.2 bulunan r1önemsel pe.y1Rr 7 her yıl ayrı-

lacak karşılıklrırın :::;iktarını ve kurulacak fonP. her r) önem ya

p:tlacak öd.e''Delcrin veya yarıılacak ilave (le[:erlerin tutarl.nı 

bolirle,;·.ektec1ir. Hor ,, önem t:,ic,_cr kaydederek karşılık ayırmak 

ve bunlRrla fon oluşturmak, ancak her ·'ı.önem.e rlüşen kıdem taz-

minatı yükünün saptanmasiyle olurluiur. 

Kıderrı tc-,zriinatı yükünün r1önemsel pnyları anıms:.:maca[:ı 

gibi 9 r;eç·:ıiş r:l.önerı ayırımı yapmaksızın ve r;eçr."iŞ dönem ayırı-

r:ıı yaparak saptant:.bilmektedir. Du saptarna şekillerine göre 

el~e eelilen sonuçlar ve hu sonuçların anlarrıı :1a :)irbirin~'len 

farklı olr:ıaktnydı. Du nod.enle c1önensel payların ı::uhasebeleş

tiri1ınesi işler:')lerini 1 söz k0nusu pftyl8.rın sn.ptqnrı:;nsı şEkllle

rine 0öre ayrı ayrı ele alıp, yürütınefe çalışaca[ız. 

(91) Geçmiş dönem ayırımı yapmA-ksızın r1önern.sel pr-:ıylc.ı.rın sap
ta~asi~şoklinde işletmenin katlan~ak zorunda kalacatı yük 
26.79).500 lira ol8 .. rak s:.:ptan:aştır. 
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a) Geçmiş Dönem Ayırımı Yapmak~ızın Saptanan Kı1em Taz

minatı K~rşılı[;ının Muhasebeleştirilmesi 

Kıdem tazrr:inatı yükü dönemsel paylarının e;eçmiş 4.önem 

ayırımı yapm~ksızın saptanması 1urumunda 1 dönemsel paylar bi~-

lindif'i gibi 9 sadece aktuaryel değerlemenin yapıldı['ı tarih

ten sonraki olasılı hizmet hizmet süreleri Gözönünde alınarak 

bulunmakta ve ~eı:eç;:ıiş d.c5neruere ilişkin kıc1em taz:minatı yükü 

bu paylar içinde rizlice itfa e:l.ilmektedir. Duna t;öre; geçmiş 

ve gelecek dönemlerin kıdem tazminatı yükünü içeren tek bir 

dönemsel pay söz konusu olmakta,·ıır. Dönemsel paylar bu şekil

de sapt::::metıktan sonra y8.pılacak işlem; aktuaryel def'erlemeyi 

izleyen her dönemde saptanan dönemsel paylara'göre Gi1er kay

dederek karşılık ayırmaktır. Dunu, daha önce yaptırımız toplu 

örnekten, TArLO - 5 'ıften alc'tı['ımız bil,-ı;ilere dayanarakır birbi

rini izleyen iki yıl için aşağıda c:;österelim: 

Ilirinci Yıl • • 

20-24 yaş grubu dönemsel payı (19.sütun) :::::: 438.348 

25-29 Vf n " tt (23.sütun) :::: 529.487 

30-34 n " ıt ıv (27.sütun) :::::: 475.775 

35-39 " " " tl (3l.sütun) :::::: J89.616 

Bütün y-:ış gruplarına ilişkin dönemsel 
payların birinci yıl toplamı 1.83~.226 
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------- 31.12.; 

KIDE~~ TAZr1iİNATI GİDERİ HS. 

VEYA 

K1m - ZARAR HS. 

TAIDEİNİ J:.\ORÇLAR HS. 

VEYA 

KIDETI·:: TAZ7·rİNA.TI KARŞILIG I 

20-24 yaş grubu !l)8.348 
25-29 a n 529.487 
30-34 n n . 475.775 . 
35-39 il 9t • J82.616 • 

Gider kaydederek ayrılan karşılıklar 

1.833.226 

HS. 

a2. (92) _____ _ 

YATIRIMLAR HS. 

-Kıdem Tazminatı Fonu 
( • • • • • • • • Kuru;.:ıun:1a) 

20-24 yaş grubu için 
25-29 Vt tt n 

38-34 tt tt " 
35-39 9t n n 

. . 
• o 

• o 

KASA HS • 

1.833.226 

438.348 
529.487 
475.775 
JH~.616 

• , ••• kurm:ıunda % 2') faiz oranına göre kıcl.em 
tazminatı yükü için kurul~n fon 

1.833.226 

1.83):.226 

Y:-ı._ pı1an m.uhas o 1)0 kayıt larının birine is inde ; KIDEM':I'TAZ

T>.ÜNATI GİDERİ Hs. d.önor;1sel payl2..r kador horçlnn:l ırılmış, buna 

( 92) Faiz ne~1oniylo işlor:ün 31.12 ~ tr..rihinc1e olm'l:Sı gorek
lü1ir. 
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karşılık TilJIMİNİ :L:ORÇL.iı.R Hs. alncaklanr1ırılmıştır ( 93). Du ka

yı tle. kı'~om taz;:dnntı yiil<"ilnün karşılamımsı ı:ı.rr:aci;vle işletmeden 

kaynaklr-ı.rın (fonların) çıkışı önlenerek, bir kısım kayna[\ın el

de tutul:r.s.r:ı.sı sağlonn:ııştır. İkincisinde iso, ayrıl ~n kr=:.rşılık

lar kadar bir kurumda fon kurulnuştur ( 94). Du.n8.. c;öre l-ı irinci·· 

:·i kayıt9 işlemin pasif yönünü, ikinci:::kayıt da; aktif yönünü 

yans ı tmakt a4.ır • 

Ayrılan karşılıklnr kadar bir fonun kurulr::ı~=tsı, ~)ilindi

ği gibi, aktuarya toknif';inin bir gereğidir. Du n;oreklilik dö

nemselli pnyların peşin deeer esasınagöre hesaplanışından kaynak

larınıaktar1ır. Dmıgöre, her töner:ı ayrılacak pay tutarında bir 

ps.rR vey:ı. benzeri bir <lo ğer. ~ belirli bir faiz !tlranına göre 

işletilecek ve bundan bir gelir el::le edilecektir. Dunun sonu

cudur ki; ilerde karşılancT.ası gerekli kıdem tazr:ünr-ıtı yükü tu

tarından daha az tutarda bir yüke katlanılmaktadır. Fonun ku

rulması ile, aynı zaBanda işletmede alıkonulan kaynakların sa

dece kı(l.em tazrıünatı öden-ıolerin'1.e kullanılması da sa[,lanmış 

olmaktadır. 

( 93) Kı d om tazminatı Knrşılı[ı Hesabı yerine Tah.rrıini I'· orçlar 
Hesabı 'nın ne~.en ye[; tutulrlu[unu daha önce belirtmiştik. 

(94) Cari yıl yaklA.şımına p,öre saptanan kıdom taz;:ünatı kar-
~ şılıklarının muhasobcüeştirilmesi işlemleri açıklnnırken 

fon Devlet T8hvili Sr-'utın alınarak kuru:ı.nru.ştu. Dura,:la ise, 
fonun bir banka veya benzeri bir finansal kurumda kuludu
ğu varsayılmıştır. Bununla aynı zamanda, fonun do[işik 
şekillerde kuruleJ:ıiloce[-i vurgulsnmak istenmiştir. 



- 125 -

İkinci Yıl • • 
Dönemsel J?on Geliri Toplam 
.Paylar -:-.;:rli:iUı.:CL_O - sL (T/ıDLO - 5) 

20-24 ynş f,!'UbU . 438. :48 07.669 (lG.sütun) 526.017 (20.sütun) • 

25-29 " VI • 529.487 105.897 (22. 9t ) 635.384 (24. n ) • 

30-34 n u • 475.775 95.155 (26. n ) 570.930 (28. u ) • 

35-39 " ~~ • 389.616 77.923 (30. Ql ) 467e539 (32. VI ) . 
1.033.226 366.644 2199.870 --

------- 31.12.ll 
KIDEr~ Tiı.ZTÜNATI GİDERİ HS. 2.199.870 

VEYA 

K!R - Zi',RAR HS • 

20-24 yaş grubu 
25-29 " n 

30-34 VI " 
35-39 ~~ n 

için • 526.017 • 
VI • 635.384 • 
n • 570.930 • 
tl • 467.539 . 

TAHNİNİ liORÇLAR HS. 

VEYA 

KIDEM T.tı.ZrİNATI KATIŞILIGI HS. 

20-24 yaş grubu için • 526.017 • 
25-29 9t n n • 635.384 • 
30-34 " ?1 9f . 570.930 • 
35-39 n to " • 467.5J2 • 

'll 11 ...... • • ıı:t ı ıl 

2.199.870 
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YA:TIRDifLJ\R HS. 

-Kıdem. T;=ı.z;r,inatı Fonu 
(.. • • • • kuru....'11Unda) 

2C-24 
25-29 
30-34 
35-39 

20-24 
25-29 
30-34 
35-39 

yaş 

vt 

n 

n 

yaş 

n 

grubu için • 526.017 • 
ıt 

n 

Vt 

tt • 635.384 o , o 570.930 • 
~· o 461.539 o 

YATIRIM GELİRL-ı;_;Rİ HS. 

Kı d om Tnzı.r,inat ı 
Fon Gelirleri 

r;rubu : '!1 .669 
n : 105.897 
n 95.155 
" : 77.923 

KASA HS. 

Kıdem Taz:ır:inatı fonuna yeno c1eccr;. 

lor:tn eklenmesi 

2.199.870 

366.644 

1.033.226 

İkinci yılda yapılan kayıtlarda, birinci yıl-lan farklı 

olarak hir yıl önce kurulan fonun geliri dikkate alınnıştır. 

Çünkü 9 bir yıl önce 1.833.226 lira ile kurulan fon, %20 faiz 

oranına f~Öre 366.644 lira tutarında gelir saf.lı:=unıştır. Bu ge

lir ile r1önomsel payların toplamı ikinci yılın lrarşılık tuta

rını oluşturmaktadır. Dirinci kayıtla 2.199.870 (1.833~226 + 

366.644) liralık e;ider kaydedilerek karşılık ayrılmıştır. An

cak, 2.199.870 lira, işlet:rı.enin 31.12.D tarihinde katlanmak 

zorunda kalacağı gerçek yük eletiletir. Çünkü, ikinci J:ayı tta 

görüldü[ü ~ibi 9 366.644 lira tutarında fondan gelir sa[·.lanmış

tır. Dolrı.yısiyle birinci kayıtta her ne ka-lar 2199.870 lira 

~ider kaydodil~işse de, diğer taraftan 366.644 lira gelir kay

dedildif;inden, işletmo sar-1oce aradaki 1.833.226 liralık fark 
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kadar gerçek yüke katlcı.mnş oln"l.?.ktr,rl..ır~ Du fnrk aynı zrunanda 

işletrıonin 31.12.~ tarihinde fona yapması gerekli ör'lomenin mik

tarını d~ eöstermoktodir. Nitekim 7 ikinci kayıtta Kasa Hesabı 

1.833.226 lira alacaklandırı~~rak, söz konusu ödemenin yapıl

dı[-ı göstorilr·:ıiştir. İkinci yılrl_a yapmış olflu{urıuz l:ıu kayıt

ların büyük c1efter ve; r.laha sonrn bilanço ile golir tablosuna 

yansımaları da şu şokilde olacaktır: 

TAIDJIİNİ :GORÇLfili HESADI YATIRHIILAR HESADI 
-Kıdem T:>.zminatı Kar ılı ~:ı -Kıdom TP.zminatı Fonu 

31.12.~'den cari yıl 2199.870 

4033.096 

KIDEJ\! TAZl\'IİNATI GİDBRİ HS • 

31.12.~ tarihinde 
20-24 yaş «rUbu için 
25-29 a n 9t 

3 0-3 4 99 91 VI 

35-39 9 ~ " " 

526.017 
635.384 
570.930 
46 .5 

2199.870 

31.12.~' fon 
Golirinden 366.644 

3l.l2.D Dönemsel 
paylar karşılı[ıl8 .226 

4033.096 

YATIRIM GELİRLERİ HS. 
-Fonun Geliri-

3l.l2.A tarihinde 
1.833.226 lira ile 
kurulan fondan 
sR{lanan faiz 366.644 

Aktif 31.12.~ Tarıihli Dilanço Pasif 

• • • • 
• • • • 
• • • • 

YATIRIMLAR 4.033.096 • • 
(Kıdem Taz.Fonu) Uzun V::ı.~_eli Dorçlar 

TAHr.ÜNİ :00RÇLAR IJ.. 033 • 096 
(Kıdem Taz.Karşılıt,ı) 
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Dilançodaki bu hile;ilerin Ciışında ayrıca 1-ıilnnçoya ek 

olarak şu açıklam.Rnın yapılması ycrin~lc olacaktır ( 95). n İş

letme, 31.12.~ tarihinde başlıyarak her yıl kır:1cm tazr:ıinatı 

karşılıfı ayırınayı ve ayrılan karşılık kade~ ••••••••• kuru

munda, % 20 faiz geliri getiren bir fon kurme.yı kararlaştır

mıştır.19 

1.1.19~ - 31.12.19D TARİHLİ GELİR TADLOSU 

• 
• 

Faaliyet Karı Bölümü : 

• 
• 

Cari yılı::. ilişkin kıde:ı:ı tazminatı 

rı: ideri 

_N_e_t_.K_ar ___ ~_ö_l_ü_m_ü._ _____ : 

• 
• 
• 

Yatırım Gelirleri (fonun ecliri) 

• .. 
• 

Net Kar (veya zarar) 

• 
• 

• 

• 
(2.199.870) 

• 
• 

• 
36"6.644 

• 

XXX 

b) Geçmiş Dönem Ayırımı Yaparak Saptanan Kı0.c:r.:ı Tazm.i

natı Karşılı[;ının ~ITuhnsebeleştirilmcsi 

Geçmiş d.önem ayırırana göre yapılan aktuaryel de[;erle

menin sonucunda 1:ıulunan itfa payları ile c;olecckteki olasılı 

hizmet sürelerine ili~kin olan ~önemsel payların F.uhasebeleş-

tirilmesinde izlemecek yol 9 geçmiş dönem ayırımı yapmaksızın 

(95) ~ffiiGS, ~OSICH, JOHNSON, I(ELLER, s.725. HICKS, s.87. 
KIESO, s.900 
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saptanan dönemsel payh:rın ı.ı::ub.aso ~ oleştirilı:.:usin :e izlenen 

yolun aynısıdır. Ancak burada .:3eçr.ıiş c1öno.mlore ilişkin itfa 

payları için ayrılacak karşılıkların 1 içinde bulın~ulan döne~

de Gilor kaydederek ayrılıp ayrılaınayacacının uolirlcnmcsi 

corekocoktir. Çünkü itfa payları geçmiş d0nomlorin yükünü tom

sil otr:ıcktodir. Du d.ıi:cuı:ı:daı. itfa payları için i_;ü':or kaydcrerek 

karşılık ayırmak, t;oçuiş d.önoulcro ilişkin yükün ce.ri yılın 

hasılatıyın karşılaştırılııası derı.1ek olacaktır. Du ncc1onlc it

fa payları için ayrılacak karşılıkların cla~ıtılwru:ı.ış kc1rlar

d;;:m karşılanması düşünülebilir (96}. 

İtfa payları hor ne kadar gcçı:ıiş döne.ı:.ılerle ilt;ili ise 

:~o~ .:;orçokto ileriye yönelik '.Jir içoriğe sahiptir. Çünkü, ::;oç

miş d.0nomlero ilişkin itfa payları, başka Lir deyişle, {;eçmiş 

C.önenlorin kıdcnı tazrclinatı yükü, bu yüko neden olun işçilerin 

dı;Jıa önce ele clc{;inildi[ti gibi, buzün do çalışmaya ;i.ev[.U;l edi

yor olnıo.larından kaynakla.nnaktaclır. İşçiler işten çıkmış veya 

çıkarılııış olsalarda, ,_;oçı;:ıiş lönemlore ilişkin kıd.en1 tazmina

tı yükü SÖZ kc!llUSU olmqfaoalc:t.ü.ıfu nedenle [~CÇfJ.iŞ c~önc.mlorin 

kıdo.t:.1 t~:"zı.:.1inatı yükünü i;östoren itfa payları için ele, clünoı::;:ı

scl payl''.ı.r :~ibi, içinde bulunulan d.0nor.ıin (cr:ı.ri yıl) hasıla

tıyla kı:ırşıluştıroak üzere '"_;i:lor kaydederek kc.rşılık ayrılma

sı docru olacaktır ( 97). :Ju sapte:ı.mayı c1a bu şlıkilde y:::ıptıktan 

sonra, şiı:ıdi? daha cnco yaıjtı(~ınız örnekte hcsc:..pladı{;ınız it

fa payları ilo clönm:ısel payların r.ıuhasebeleştirilr.ıosi işlom -

larini birbirini izleyen iki yıla cörc ,:;östcrclüı: 

(96) Dkz : dipnot 32-
(97) Bkz : dipnot 33. 
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Dirinci Yıl • . 
İtfa payları Dönensel 
(TA~L0-0,41. \TA:i:L0-6 11 

sütundan) sütund.e.n) 

20-24 yaş grubu: 431.483 173;.382 

25-29 " n . 701.568 [3.:).811 . 
30-34 n ll . 647.113 4G.8G5 . 
35-39 " " • 516.171 21.422 • 

2..296·3.35 324.503 

------- 31.12.A -------
KIDEM TAZL.lİNATI GİDERİ HS. 

VEYA 

KltR - Z APıAR HS • 

Dönemsel paylar 324.503 

İtfa payları 2 • 2~6 ·33.>5 

20-24 
25-29 
30-34 
35-19 

TAHlilİNİ DORÇLlı.R HS. 

VEYA 

KIDErı! TAZr;IİJ't:~TI KARŞILIGI HS. 

yaş crubu 604.865 
" " 702.379 
11 n 695.998 
" " 537·596 

Gidor kaydedilerek ayrılen ka~ 
şılıklar 

d Q. 

YAT IRHirLAR HS. 

-Kıdem Tazminatı Fonu 
( ••••••• kuruounda) 

20-24 yaş ,~rubu için 
25-29 n " u 

30-34 " n u 

35-3,9 " n Vf 

KASA HS. 

604.G6.5 
782.379 
695.998 
537.5~6 

••••• kurumunda% 2::-l faiz oranına göre 
kıcleın to.z.oinatı yükü için kurulan fon 

paylar 
36. Toplam 

6.)4.865 

782.379 

695-998 

5~1 ·5~6 

2.620.038 

2.620.838 
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İkinci. Yıl . • 

İtfa ]?ayları Dönensel 
(98) Paylar 

2J-24 yaş ~rubu: 431.403 173-30~ 

25-29 lt n 701.568 eo.o1ı 

30-34 " " 647 .ll3ı 48.885 

35-39 lt lt 516.171 21.425 

2.a296e335 324a503; 

3l.l2•JJ -------------- ----~--------
KIDEM TAZt.~İNATI GİDERİ HS. 

VEYA 

KAR - ZARAR HS. 

20-24 
25-29 
3)-34 
35-39 

20-24 
25-29 
J;)-34 
35-39 

yaş 

n 

u 

lt 

,grubu 
n 

ll 

n 

için ,, 
n 

tt 

725.038 
938.055 
035.197 
645.115 

TAHIIIİNİ :;.:;oRÇLAR HS • 

VEYA 

KIDEM TAZHIİNATI KARŞILIG I HS. 

yaş r_srubu 725.D38 
n 11 938.855 
" " 835.197 
tt Vf 645.11,2 

Kıdor.1 tazminati sorurıılulu{;u için 
ayrılan karşılıklar 

Fon G.oliri 
(99) Toplam 

120.971 725.838 

156.476 93)3.055 

1.}9.199 835.197 

107.519 645.115 

524.167 3·145.005 

3e145e005 

3·145.~05 

(90) İtfa payları örno{ci1:1izo tı2~~~lı olurak 5 yıl c1ovan edecek
tir. 5 ci yıldan so:ıraki yük sG.loco dönemsol paylar kadar 
olacaktır. 

(99) Fon Geliri= Lir cncoki yılın fon toplamı X% 20 faiz oranı 
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do. 

YATIRimLAR HS. 3el45o0:)5 

-Kıder.ı Tazı:1inatı Fonu 
( . . . . kurumunda) 

2J-24 
25-29 
38-34 
35-39 

20-24 
25-29 
3.0-34 
35-39 

yaş :rrubu <.> için 725 .üJG 
lt n tl 938.855 
" n vt 035.197 
n " If 645.115 

YATIRil\1 GELİRLERİ HS. 

KıdoG Tazminatı Fonu Gelir 
leri. 

yaş grubu 
n ç' 
" 
n 

KASA HS. (100) 

120.97.1 
156.476 
1353-199 
107.519 

Kıdem Tazmin~tı fonuna yeni docerlerin 
eklenmesi 

524.167 

:Uu kayıtlardan sonra büyük defter, bilanço vo colir 

tablosundaki duruı.:ı da şu şekilde olacaktır: 

TAHMİNİ :..:.QRÇLAH HESADI 
-Kıdem Tazminatı KarşılıCı-

3l.l2.A'dan devir 2.620.G3D 

3l.l2.~ cari yıl 3.145.005 

YATIRIMLAR HESADI 
-Kıdeın Tazıuinatı Fonu-

31.12.A'dan devir 2.620.030 

31.12.~ fon goliri 524.167 

dönemsol 

paylar 

6 (" () için 2. 20.03o 

5e765.G4.1 

(100) Fcma yapılan 0clo.c.ıe = 2.296.335 (it:fa payları) + 224.503 
(~önemsel paylar)• 



KI DEM TAZl\lİNATI GİDERİ 

3l.l2.19L tarihinde 

20-24 yaş grubu için 
25-29 yaş " lt 

30-34 ır V1 " 
35-39 tl n " 
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HS. 

752.838 
938.855 
835.197 
645.115 

314-5 .005· 

YA.TIRU:T GELİRLERİ HS. 
• onun Gelirleri-

31.12.~ tarihinde 2_.620.GJ8 
lira ilc kurulan fondan 
saclanan faiz 524.167 

Aktif 31.12.~ Tarihli Dilanço Pasif 

• • 
• • 

YATIRTiıTLAR 5.765.84) 
(Inıc1or:ı Tazı::ıic-
natı fonu) 

• 
• 
• 
• 

Uzun Vadeli Dorçlar 

TAHMİNİ ı::oRÇLAR 
(Kıdem Taz.Karş) 

• 
• 
• 
• 
• 

Ek Açıklama: 11 İşlet.cıe 31.12 .,a tarihinde başlıyarak, 

aktuarya teknitine göre kıdoı::ı tazoinatı yü~~ için karşılık 

ayır.ı:ıayı ve karşılıklar k:'ldar •••••• kurumunda io 2·) .faiz go,

liri getiren bir fon kurmayı kararlıştırr:ııştır. 31.12.! tari

hinden önceki c1önor:ıleri ilişkin kıdom tazr.lino.tı yükü, i)U ta

rihten ~tibar~ 5 yıi İ$inde it$& ~~i~ecektir. 
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ı.ı.ıg;u 31.12 .• .:0 Tarihli Gelir Tablosu 
' 

• • 
• • 
• • 

• 
• • 
• • 
• • 

Kıdcr::ı Tazı:ıinatı r.;idori ( );.145 .005) 

• • 
• • 
• • N ot K~r Dölü.ı::ıü : 

• 
• • 
• • 
• • 

Yatırın Gelirleri (fonun geliri) 524.167 
• • 
• , 
• • 

Not K~r (veya zarar) XXX 

C) Kıdom Tazminatının Ödenhlosi 

Kıdem tazminatına hc>k kazanan işçiye ödor;ıo kuşkusuz 

fondan yapılacak, buna k~rşılık ödeme kadar da karşılıklar 

azaltılacaktır. Karşılıklar işçi başına sa~tandı~ında, o 

işçi için ayrılan karşılıcın azal~ı~nası söz konusu olQayacak, 

aksino taına.r:ıı silinecektir. Ancak bu arada ödenmesi gerekon

lo ayrılr.uş bulunan karşılık ve oluşturulmuş olan fon, özel-

liklo aletuaryol doğorlcr:ıodc gözönünde alınan olasılı hizmet 

sürelerinden önc..e kıclem tazr:ıinatı ödennesi 0oroktii:;inclo, bir

birini tutmayabilir. Çünkü karşılığın hesaplanması bir kesti

rime dayarıı:ıaktadır. lıu duru.c:ı.da (Jdennesi ~;orekon, ayrılı:ıış 

buluneJı kQrşılık tutarından fazla iso, fazla olan r:ıiktarı doğ-

ruC.an do(:ruya ödoı::ıenin yapılc1ığı c1öno.w.in faaliyet dışı arızi 
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bir t:!:iclori sayılı:ıalı ve buna 1_:;öro kayıt düşülr.ıclic:.ir. Az ise, 

araclaki farkın bu kez ödcnonin yapılc.1ı~:;ı dünoı:1c.~c faaliyet dı

şı arızı bir ::solir çoklinc~e kayda. ){onu oC..ilı::.esi -;erckccoktir. 

Karşılıklar grup başına saptan:.~ıGında hor bir işçi için 

ayrıD~ış bulunan karşılıkların tutarını kesin olarak bilıae 

olanat.ı yoktur. Du no.:lonlo işçiye yaj)ılen'_.öcloı:ı.o tutarında, iş

çinin ait olöı{:u grur; için ayrılJ:.ıış bulunan karşılıkları azalt

r:ıak yot -~lic'!.ir. Öc1ol:1.8csi ıscrokcnlc ayrılı::ıış bulunan karşılık

lar arasın(.la noyc.1nno. :·~olocok itı.rkın olumlu veya cılu.r:i.suz yönde 

olduf~u anlaL1ak, ancak aktuaryel değerlenenin yoniden yapıl

oası veya \3.cl;orlez:ıoclo ele alınan yaş g;rııbunclaki işçilerin ta-

namına kıder.1 tazri~inatı fiili olarak ödenmesi clurw:ıuncla olanak-

lı olacaktır. Du nedenle ele alınan yaş ı:srubuna dahil bir iş

çiye f.iili Gdeme yapıldı[r,ındn, ödeme sırasında sadece ynpılan 

öc1eno kadar karşıl{;ın az al tılr:ıası, buna kc:.rşın knrşılıklarda

ki ayarl~~anın da daha sonraya bırakılL1ası uocru olacaktır. 

C) iktuarycl Kdr veya Zarar 

Kıder:ı taz.G:ıinntı yükünü dönor:ılor iti~ariylo fino.nso ot

r:ıok ve her dönor:ıin yükünü (c:;idorini) o dönor.ün hasılatıyla 

karşılaştırmak auaciylo 7 hor r:.lönomo clüşon payın aktuaryol 

tokni:'~·ine .r:ı·üre saptc:t:nı:ıası sırasıncı..a bir to..kın varsayuılara 
'-' w 

gereksinme oldu1:,'U!lu ::;_cr ~ük. Ücret e 1 hizoet sürelerine ve :faiz 

(fon) ·~~elirine ilişkin nlarc:1k yapılnn varsayı.r.:ılar kuşkusuz 

ilerde r.:ıeyc.1ana ,~_;olocok olc:1yların buc,.rü:nc1on kestirioini vur(j'Ula

oaktad.ır. İlcrisi için yay;ılcın kostirimin ilerc:..o tacı olarak 

cerçekloşococi söylonowcz. Laşka bir c1oyişlo, ~;olccc(;i bw;ün

dcn tao olarak l:ıilnok olanaklı olı.ıayabilir. Sözgolini ücret 
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artij] oranı, :faiz (fon) ~_seliri, işçi devir hızı bcklonenin al

tında veya üstünde gerçekleşebilir. Du nedenle zac1an zruJan 

bazı ayarlamailiarın yapılL1ası kaçınılmaz olacaktır. Du necenle 

önceden yapılmış olan varsayınlar yeni koşullara göre yeniden 

belirlenerek, yeni dönemsel paylar saptanır. Eski ile yeni dö

nemsel paylar arasıncıa bir fark olması cluruı:aunda, bu fark ak

tuaryel k~r veya zarar şeklinde belirecektir (101). Çünkü, ye

ni dönemsel paylara göre az veya çok karşılık ayrılınş olabi.

licektir. Eğer yeni dönemsel paylar daha önce saptanan paylar

dan daha düşük ise, bu durumda fazla karşılık ayrılmış olup 

aktuaryel k~r var demektir. Buna karşılık yeni dönemsol pay

lar önceki paylardan daha yüksak ıse, bu durumda da az karşı

lık ayrılmış olacacından aktuaryel zarar doğacaktır. 

Aktuaryel k~r veya zarar meydana Gcldicinde, bu k~r 

veya zararı ayrılmış l;ulunan karşılıklara veya oluşturulmuş 

bulunan fona aktuaryel do2erlemenin yapıldıcı tarihte hemen 

yansıtm~nalıdır (102). Başka ~ir deyişle ayrılmış olan karşı

lıkları 1Jirclen azaJ:tnnyaveya çoğaltmaya, fondan da para çek

meye veya fona ek ödeme yapmaya gidilmemelic<..ir. Dunun yerine 

k~r veya zarar, decerlemeyi izleyen ve yönetiınce belirlenecek 

birkaç döneme yaydırılarak da[;ı tılıaaladır ( 103). Du da delter

lemeden sonra ayrılacak karşılıkların ve fona yapılacak öde

melerin miktarında azaltına veya çoğaltma şeklinde:yapılınalı

dır. Bur1u bir örnekle açıklayalım: Aktuaryel k~rın l.ooo.ooo 

(101) J1TEIG:S, ~fiOSICH, JOHNSON, KELLER, s.720, KIESO, s.G9G, 
HICKS, s.7,57. AICPA, s.5706. PHOENİX, Jr., BOSSE, s.34• 

(102) KIESO, s.G9ü. HİCKS, s.57• 
(103) PHOENİX, DOSSE, s.34. HİCKS, s.57-60 
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J.ira olclu(;u.nu vo bunun 5 döneme eşit olarak cla[ıtılaca[;ını, 

::::.yrıca dönemsel payın c',c. 350.000 lirn. oldu[,unu kabul. c:~oliEh 

Du cturumcl"'. işletı;:c 350.000 lira yorino 9 sr-ı.doco 150 .0~)0 lira-

lık kc..rşılık ayırac::ıktır. Dun2- göre fona cı.a s?..doce 150.000 

lira tut:ı.rınc1:->. bir ödorc:.odo bulunacaktır. 

sıılık ilc fona yrr:ıılacak ödo.c:ıo 550.000 lira (350.0(')0+200.000) 

ole .. caktır. 

Aktuaryel kilrın ve yP, zarcırın büyüklü{:ü P rı.ktuaryel de

(:orlemedo yapılrm vnrsayımlarr:t bcı[,lıdır. D:~.şkP, bir deyişle 

ilerisi için yaJ:ıııe.n kestirimıor, aktu~ryel kfirın vey."'.. zn.ra-

l .. '"kl"' :--·· .. ~ k"' ı h ı. ı kt rın DlJ.yu uı::unu ya .:::ı,a ar veya znre.r o r.msını uc ır oyec12 ir. 

Ju ncc'.onlo, kostirirade 9 oı2..n<1k oldu(Jl ölçüde no çok i;yimser, 

no ·:lo çok kötü:ıTI.scr oln.-unak :.:;erekir. 

D) Jl.ktuRrya y-,,klaşırnnın De[~erlon.osi vo İş Kanununda 

Önsörülen Fonlr~ Dcı[daştırılı:•.r:.sı 

Dilindi[;i gi1)i 9 aktucı.rya tekni(:i belirli vn.rs2.yıı:üar 

·:ı.l tınr'..A. kı.J.om tnzrün2.tı yükünün scı.pt::>,r.ı::nasını ve ::ıu yükün po-

şin c1o[:;er esasına göre yıllar ?o (1_r.:[ı tılmasını olanaklı kılmak

t~dır. Du şokilde kJ.clom to.zminatı yükünün dtinemlor iti1J'.riyle 

hasıln.tlr:>, karşıl~:ı.ştırılınası, c1olnyısiylc döncmso1lı. olnr;::..k fina

so en.ilr:ı.osi so.[~lanmaktC\.dır. Ancal{ aktur:>,rya tekni[;incl.on ~·.:ıu so 

nucun elele od.ilebilr:.esi için bir takım istatistiki bilrı:iloro 

n:croksiniro vnrd.ır. Çünkü varsayımln.r bu bilgilere göre '1::-olir.;;,.. 

lcnecoktir. Aktuaryol dororlcmo sırasında kullC\.nılncak söz 

konusu istı:ı.tistiki bil(silor; ölüm ornnı 9 ma-



- 130 -

luliyet oranı, sektör bazında işçi devir hızı oranları, ücret 

artış oranı gibi göstcr{;elerdir. Bu bilgilerin varlıZsı, aktu

aryel değerlemenin etkinliğini arttıracaktır. Aksi durumda 

bulunacak sonuçlarda yanılg~ payı yüksek olacaktır (104). 

İş Kanununun 14/16 maddesinele, işverenin sorumluluğu 

altında ve kandisi tarafından bir fon oluşturulması öngörül

müştür. Söz konusu kanun ıaaddesinden her işverenin ayrı ola

rak bir banka veya benzer bir kurumda ve kendi hesabına bir 

fon oluşturması (işletme düzeyinde) anlışılıyorsa (105), kı

dem tazminatı ödeme yükümlülüğü olan her işletmenin ayrı ayrı 

aktuaryel değerleme yapması ve buna göre kendi hesabına oluş

turacağı fona ödemeda bulunması cerekecektir. Bunun olanaklı 

olmayacası açıktır. Kaldı ki aynı koşullara sahip işletmeler 

arasında bile, farklı kestirimler nedeniyle farklı sonuçlara 

varılabilccektir. Du..nedenle, özellikle küçük ve orta büyük

lükte işletme sayısı çok olan Ülkemiz açısından aktuarya tek

niğinin işletme bazında kullanılması çok kısıtlı kalacak, ya 

da söz konusu olmayacaktır. Ayr~aa dönemsel payların yüksek 

(104) "Dugüne kadar Türkiye'de bir ölüm tablosu yapılmamıştır. 
Onun için gerek si::;orta şirketleri gerek sosyal güvenlik 
kuruluşları başka ülkelerde yapılan çeşitli ölüm tablo
larını kullanmaktadırlar. l3ir ülke için yapılan ölüm 
tablosu diğer ülkc.~o yapılan tabloya uymayabilir. Çünkü 
gczlemi yapılan ölüm olayları çeşitli şartların etkisi 
ile her ülkede değişik nisbette meydana Gellıwktedir." 
SÜER, s.14. Ayrıca ıtülkemiz uygulanıası için eeliştiril
miş maluliyet tablosu bulunmruaaktadır. s.s.K., ~971 yılı 
hesaplrunalarında İtalyan sosyal sigorta. uybrulaı..ıasınclan 
elde edilen oranlar kullanılmıştır". DOKUZOGUZ, s.33. 

(105)' Bkz : dipnot 40. 
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saptanıp 9 ona göre fazla 6ider kaydedilmesi konusu da çok ö

nemli olacaktır. 

İleri sürdüğümüz bu sakınca karşısında aktuaryel değer

lemenin !işkolu bazında veya ,senel düzeyde yaı:ıılması ve buna 

göre bulunacak sonuçlar çerçevesinde~ sözgellııi aylık veya 

yıllık ücrctlorin belirli bir oranında dönemsel payların sap

tanması yerinde olacaktır (106). İşletQe saptanan orana göre 

her yıl gider kaydc.derek karşılık ayırır ve ayrılan karşılık

lar kadar yine kendi sorumluluğu altında ve kendi başına (iş

letme düzeyinde) bir banka veya bir kuruoda fon oluşturur. 

Lundan sonra işçiye fondan öd.eme yapıldığında, yapılan ödeme 

kadar da karşılıklar (tahmini Borçlar) azaltılıp, fon ile 

kıdem tozminatı yükü için ayrılııış bulunan karşılıklar ara

sındaki denge sürdürülür. 

(106) Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanan kıdem tazminatı 
fonu ;yasa tasarısında bu yönde bir uygularaa ,_;etirilıiıek_ 
isteru~iş ve oran fo 10 olarak belirlenmiştir. Ancak bu 
oran işletmoler üstü C.üzeyde oluşturulacak .fon için gö
rülmüştü. Daha önce de belirtildiği gibi söz konusu yasa 
tasarısı Dakanlıkça geri alıiL--ıştır. 



üçüNcü röLill.r 

KIDEM Tii.ZMÜUı.TI YÜKÜNÜN İŞLETr·'!EL:ı.l:R ÜSTÜ 

DÜZEYDE SAGLANACAK JONLARLA 

PİNlı.NSE EDİLMESİ 



I- İŞLETNJ:!;LER ÜSTÜ KIDEl~ TAZI'ÜNl\.TI FONU 

Dundnn önceki bölüm~e kıdem tazminatı yükünün: l)İşlet

:r:ıe düzeyinde yaratıln.cak fonlar la, 2) İşletr:1cler üstü lüzeyde 

saclanacak fonlarla finanse edilebilecef,ini belirtniş ve işlet

me düzeyinde yaratılFln fonların sadece kıdem tazr::.inatı ödeme

lerinda kullanılr:ıalarını satlR.mak 2.maciyle işletme düzeyinde 

bir kı1em t2zminatı fonunun ne şokilde kurulabileco[ini açık

lamıştık. 

İşletme düzeyinr.e yarat-ılacak fonlarla her işletmenin 

kendi başına kuracağı kıdem tazıninatı fonu 9 tazoinntların ö

denmesinde, fonların belirli şekillerje kullanılmaları kanunla 

düzenlenmedi~i sürece, yeterli bir güvenceye sahip derildir 

(1). Zira ekonomik yaş~Jmın ~elişmesine uyum eösteremeyip, tas

fiya olan işletmelerin kıden tazminatı için eüvenceli olamaya
cağı açıktır. Ayrıca 7 işletme c.üzeyindeki kıdem tazminatı fo

nu nkökende işçiye dönük bir biçimde kullanılması gc:;reken meb

lağların dağılmasına19 ve çok ctot:işik alanlara kaymasına neden 

olacakeır (2). Kaldı ki, kıdem tazminatı sorumluluğu olan ve 

Türkiye'deki işletmelerin% 97'sini meydana eetiren küçük öl

çekli tüm işletmelerin kendi başlarına yeterli birer kıdem 

(ı) IlTJRSAL, Dir Finansman ••• , s.g. 
(2) SÖNF.illZ, Kıdem Tazminatının Finansmanı; s.l6. 
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tazminatı fonu kurabilmeleri de kuşkuludur (3). Dunun yanında 

:-szellikle cnflasycınist ortamda işletme sernayesi gereksinnele

ri artacak (4) olan işletrr:.olerin kıder.1 tazminatı için l:Jj_r fon 

kurmaya, fona bağlanacak nakdi veya tahvil gibi kıymetlerin 

enflasyona ba[·lı olarak zaman içinde eriyecekleri r;erçe[;i kar

şısın~La yanaşmıyacakları açıktır. Enflasyon oranının % 50 - 60 

olduf,u veya en azından cari faiz oranlarının üstünde olduğu dö

ner:üercl.c % lG (ver13ülen muaf De~let Tahvilleri) veya % 26 (4 

yıl v2.deli mevduat) faiz eeliri {';etiren bir yatırıma e;ıitmenin 

ekonomik yaşmın sürdürebilme açısından gerçekçi bir davranış 

olnayacacı ortadadır (5). 

Kıdem tazminatı yükünün işletme düzeyinde yaratılacak 

fonlarla kurulacak fondan karşılanması şeklinin seçeneği, söz 

konusu yülDin işletmeler üstü düzeyde saelanacak fonlarla kuru

lacak "işletmeler Üstü Kıdem Tazminatı Fonuv~ndan karşılanması

,~1ır (6). Söyle bir fon e;crek uygule111a gerekse güvence açısın -

(3) 1970 Sanayi Sayımına göre; Türkiye'deki işletme sayısı 
175.299 dur. Dunların 170.479 u 10 işçinin altında işçi 
çalıştıran küçük ölçekli kuruluşlar olmaktadır. Dkz:Dev-
1et İstatistik Enstitüsü? Türkiye İstatistik Cep Yıllığı-
1978, Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası-Ankara, 1979, 
s.124. 

(4) Sabri DEKTÖRE, İşletmelerde Çalışı.:::.a Sermayesi Analizi, 
Sevinç Matbaası, ~\nkara, 1970 1 s.O. 

('5) 1976, 1977,·1970 ve 1979 yıllarında enflasyon oranı %15.53; 
%24.08; %52.6; %Gl,J buna karşın aynı yıllardaki vere;iden 
muaf Devlet Tahvilinin faiz oranı %11; %11; iol4 ve %10'
dir. Bkz: T.C.Ticaret Dakanlı[';ı Konjonktür ve Yayın Nfüc1ür
ıüıü Fiyat İstatistikleri 

(6) Sosynl güvenlik sistemlerinin finansnP..nında iki yöntem kul
lanılmaktadır: Da[;ı tırn yöntemi, Kap i talizasyon (fon oluş
turma) yöntemi. Da[;ıtım yöntemi, sosyal güvenlik kuruluş
ları harcamala..rının, <:;alışan sigortc.lılara ve işverenlore 
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dan dah2 olur.alu sonuçlar verecek, ayrıca kıdem tazmin:"'..tı so

rumlulueu olan her işletmonin kıdem tazmirın.tı sorununa çözüm 

eetirocektir. Başka 1;ir deyişle, işletmoler üstü kurulacak bir 

fonla her işlotoeyc ın,::ı.em tr:.zr:ünatı yüki.lı::ıü c.l..önemler itibariyle 

finanse etme olana~ı sağlaTh~ış olacaktır. 

İşletr::ıeler üstü kıc1om tazı:ıinatı fonu, kıclem tazminatı 

sorumlulutu olan tüm işletmelerin c1önemler i tibariyle ödeye-

da[:ı tılclığı bir finansman yöntemidir. Du yöntemde yıl için
de toplanan prir:ıler yıl içinde gerçekleşen yarc1ın ve öcle!i! 
neklere tahsis edilir. Du yöntemin en önemli tizelli[Si; -uy-
eulaı~ıadn yedek fonlara fazla gereksinim c.1uyulmmnasıdır •. 
Çünkü gelir ve giderler arasında belirli bir süre için 
dence kurulmaktadır. 

Datıtım yöntemi özellikle hastalık ve analık gibi, 
kıss süreli (eeçici) ·riskheri. karşılayan sigorta kolları
na uyr;un düşmektedir. 

"Kapitalizasyon yönteminin esası beklenir risklerin 
ilerde dağuracağı ödemeleri karşılayabilmek için bir fon 
meydana cetirilL:1esidir. Sigortalılar ve işverenlerden a
lınacak primler cari giderleri karşılaclıktan sonra ayrı
c-a bir fon birikimi sat;layacak:tır. Du fonlar ilerde do
cacak bLi.tün giderleri fonların işletilr:1esinc1on sa[:lanacak 
gelirle ve cari primlorle birlikte karşılayabilecok bir 
seviyeye ulaşacaktır. Kapitalizasyon ;· 
yönteni yaşlılık, nalullük, ölüm gibi uzun süreli riskle
ri karşılayan si,-ı;orta kollarına uygun düşmekte ve bunlar
ca uygulanmaktac1ır~Q. Sait DİLİK, Türkiye 'de Sosyal Sigor
talar, İktisadi Açıdan Dir Tahlil Denemesi, Danka ve Ti
caret HUkuku liraştırmP. Enstitüsü Yay~n No: 99, Ankara, 
1972, s.327-329. Ayrıca Dkz: Ercan GUVEN, Sosyal Sicı;orta
lar, Genel Uygulru:ıc=ı. ilkeleri ve SiGorta Kolları, İktisa
di ve Ticari İliinler Akademisi :Casımevi, Eskişehir, 1976, 
s.50, Ahmet SÜER, T.c. Er.iekli Sandıf;ı f.J:ctuarya ve İstatis
tik Daire Daşkanlı{f.ı;ıı Emekli Sandı[:ı Dülteni, Sayı: 24-
25-26, Temnuz -Ağustos -Eylül, 1977, s.9. 
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cekleri primlcrle kurulan cenel bir fondur. Du durumda kıdem 

to.zninatı yükü yine işletmeler tarafı.ından karşılanmış, ancak 

~mna karşın ödenecek prirn.lerle kıclem tazminatı soruı:ılulu@l fo

na devredilmiş olacaktır. Kıdem tazmin~ına hak kazanan işçi -

;ye tazminat, bundan böyle do[~clan dotruya işveren tarnf:1ndan 

c::.cttil? işletmeler üstü kıdem tazminatı fonundan ödenir. nu şe-
kilele işletmelerin katlarunak zorunda kalacakları topt~n ödeme

lerin yaratacat:ı mali gU .. çlükler de önlenmiş olacaktır. Ni tekiın, 

işverenler kıdem tazminatının kendileri tarafından ödenecek 

ı)rimlerle ~rulacak genel bir fondan karşıla:nnmsını önerniş

lerdir (7). 

Dunn karşılık, işçi kesini böyle bir fonun kurulması 

~urumunda işsiz kalma tehlikesinin işçileri c1P..ha fazl.s. tehdit 

oclece[';ini belirterek, işten çıkarnayı sınır~ayıcı, iş r:;üv~nli

cini ~etircn yasal detişiklikler_yapılnadıkça fona karşı çıka

caklarını ileri sürr1Üşlerdir (O). Du görüş çerçevesinde işten 

(7) Türkiye İşveren SendikaJarı Konfederasyonu? Konfeclerasyo
~1Uzun Kiden Tazminatı Hakkındaki Görüş vo Teklifleri, 
İşvercnso Cilt:l3', sayı 9, Haziran 1975, s.37. N.fı.RİN, 0'K:ı.
clenı Tazr:linatı Ne Getiriyor? konulu forum. 

(G) TÜRK-İŞ'e bağlı Potrol-İş SenQikası Genel Sekreteri Özkal 
YİCİ fona kexşı görüşte olduklarını şu şekilde dile Getir
miştir~ 9'Kıde:o tazninatının istihdam e-üvencesi fonksiyonu 
var. İşten çıkarılmayı sınırlayıcı, iş güvenlicini getiren 
yasal deeişikliklor yapılınaclıkça böyle iJir fona karşı çı
kacağız. İşverenler zaten öne sürdüklorinin aksine istedik
leri kişileri; istedikleri sendikanın işçisiSi kolaycra 
çıkarıyorlar. Çıkarn8.ların türnü fona cirinc.e bu işi daha 
rahat yapacaklar", DİSK' e bağlı Mac1en-İş Araştıma Daire
si'nin görüşleri de şöyledir: 
nyasanJ.n fon kurulr.msını öngör:raesino gel~nce; ynsa koyucu 
bir yandan iş güvencesi olarak işçiye kad,QD to..zı:.1inatını 

sunarkonso dicer yandan fon tasarısını getirerek zaten sac-
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İşletneler üstü kıdon tazoinatı fonu sosyo-ekononik bir 

içe.riğe sahip olrıası nedeniyle çok boyutlu bir konudu:r. Du 

açıdan değişik disiplinler altında ele alınıp, derinlonosine 

bir incelooeyi gerektirir. Du tür bir inceleec bu çalışmanın 

sınırlarını aşacağından, burada yalnızca, fona ilişkin :finans

uan ağırlıklı genel ilkeleri, özellikle fonun finansal sağlam

lıcını etkiliyebilecek önemli etmenleri ortaya ko~Jakla yeti

nilecoktir. İşletmeler üsvü kıdem tazninatı fonunun ayrı ve 

daha e-eniş bir çalışma olarak, :finansman açısı dışınC.a~ söz 

selimi Sosyal Güvenlik, İş Hukuku~ İstihdam, Sendikal Hare 

ketler (işçi-işveren ilişkileri) gibi dccişik açılardan ele 

alınıp, derinlemesine inceleru:cıesi ve daha sonra finansman bo

yutu da dikkate alınarak bir sonuca ::si ~ilı.ıesi yerinda olacak

tır • .t\ncak şunu da belirtr.ıek Gerekir ki; konunun işçi ve iş

veren kesimleri açısından oldukça duyarlı olması ve buna bağ

lı olarak siyasal yönünün ağır basması nedeniyle bu konuda 

yapılacak bir düzenleme inancımıza &öre, bilimsel bir yakla

şımdan çc)k siyasal tercihler ve baskı gruplarının etkinliği 

çerçevesinde şekillenecektir. 

1- ·İşletmeler Üstü Kıdem Tazminatı Fonunun Kapsanı 

Ytirürlükteki uygulamaya göre hiznet akdinin; 

l)Ah~k ve iyi niyet kurallarına uYımayan haller ve ben-

zeri nedenler dışında kalan nedenlerle işveren tara-

:fından, 

2)Sağlık, Ahl~k ve iyi niyet kurallarına uymayan haller 

ve benzerleri, zorlayıcı, muvazzaf askerlik hizmeti 

nedenleriyle ve bağlı bulundukları Kanunla kurulu 

kurum veya sanlıklarrlmı yaşlılık, aLıeklilik veya ma,... 
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lullük aylığ:ıı.. yahut toptan ödeme almak amaciyle işçi. 

tarafından, 

sona erdirilmesi vaya işçinin ölümü nediniyle son bulması du

rumlarda, işveren işçiye kıdem. tazminatı ödemekle yükü:r:ılüdür 

(lO). Buna g,öre işveren açısından kıdem tazminatı yükünün 

kaynağı~ kıdem tazminatına hak kazandırıcı nedenlerin hor bi

ri ayrı ayrı olmaktadır. 

İşletmeler üstü kıdem tazminatı fonu kurulması duru -

munda, kıdem tazminatı ödenr:ıesini : _ _;erektiren tü .. m nedenleri 

kapsamalıdır. Ayrıca dah~ önce de bolirtildici Gibi bugünkü 

t-ö·plu iş sözleşmeleri uygulamasında işçinin kendi iste,!;iyle 

ayrılması durumunda kıdem tazr.Jinatı alabilme ·aşamasına gelin

di[;inden bunun da fonun kapsamına alınması yerinde olacaktır. 

İş Kanununun 14/16 maddesinde kurulrtıası öngörülen fon

dan, bilindiği gibi sadece yaşlılık, emeklilik, malullük 1 ölüm 

ve ~optan ödeme nedeniyle ödenecek kıdem tazminatlarının kar

şılanması hükrrf~ baclanmıştır. Du hükümle g~tirilen sınırlama 

ile işçilerin kıdem tazminatı kurumundan beklentileri olan iş 

güvenliğinin korunmasının runaçlandığı açıktır. Nitekin1, kanu

na ilişkin gerekçede "kıdem tazminatı müessesesinin işçilerin 

e~lir ve ış güvenliği sağlayıcı ve keyfi işten çıkarılma iş~

rinin işçi aleyhine do.ğurdliıS"U sonuçları giderici niteliğ±11nden 

söz edilerek, kıdem tazminatı kurumuna, işverenin hizmet akdi

ni sona erdirme hakkını sınırlayıcı bir nitelik kazandırılmak 

(lO) m.l!,/1 
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istenmiştir (ll). 

Kıdem tazminatı kurumunun İş Kanunundaki düzenıeniş 

şekli karşısında kıdem tnzminatının, işveren bakımından hiz

met akdinin sona erdirilı:ıesini doğrudan doğruya önle.yic.i bir 

işlevi ve niteliği olduğu söylenemez (12). Zira "hizmet akdi

nin genellikle fesih yolu ile sona erdirilmesi halinde yapı

lan bir ödeme olmakla beraber, hukuki ni teli~Çi itibariyle iş

verenin fesih hakkının sınırlanması amacına yönelik detildir 

(13). 

Diğer taraftan İş Kanununun 14/16 maddesindeki sınır

lama, başka bir deyişle kıdem tazminatının ödenmosini ~erek

li kılan koşulların sadece bir kaçının fonun kaps~ıına alın

ması "tekrara" (mükerrerliğe) da nedcm olabilecektir: İ.ş Ka!"" 

nununun 14/16 maddesindeki ei bi bir f'onun kuruJ.ınası durumunda 

işveren, bir işçi için; 1) Prim, 2) Kanunda öngörülen kapsa

rnın dışında kalan horhangi bir nedenle kıclom tazr .. .ünatını hak 

kazanıldıcında kıdem tazminatı olarak iki yüke katlanmak du-

rumunda kalabilecektir. Lelirtilen bu nedenlvrle Kanunda ön-

görülen fonun kapsamını, ıcıdem tazminatı ödemelerini gerekti

ren tüm nedenleri içine alacak şekilde genişletmekte yarar 

vardır. iı.ncak işçi açısından kısmen iş 3iivenliği yaratan kı 

(ll) NAPı.LIANLIOGLU, 192.7 Sayılı Kanunla ••• , s.17. mrıiTD, Dönem 
4, Toplantı ı, s.Sayısı: 66. 

(12) NAlt.iANLIOGLU, 1927 Sayılı Kanw-ıla ••• , s.l7'• 
(13) EKONOMİ, Kıdem Tazminatının Yeniden ••• , s.g 
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dem taznlinatı kurumuna koy:ffi işten çıkarmaları önleyici yönde 

yeni düzenıemelerin ,_;etirilmesi gerekliliğini de gözden ırak 

tutmamak Gerekir. Konunun bu yönünü sosyal güvenlik ve hukuk 

tartışı;.ıalarına bırakarak,ş~yinelemekte yarar vardır: Kuru

lacak fonun kıdem tazr;:ıinatı ödenmesini gerektiren tür.ı neden

leri kapsaması halinde, kıdem tazminatının yaratacağı mali 

güçlükleri Gidermek diğer taraif'tan kıdem tazrJinatı alacağ-ını 

da tahsil etmek açısından bir güvence yaratılmış olacaktır. 

2- İşletmeler ÜStü Kıdem Tazminatı Fonunun Oluşumu 

İşletmeler üstü kıdem tazminatı fonu daha önce belir

tildiği gibi 1 işverenlerin ödeyecekleri :primlerle oluşturu

lur. Primlerip hesaplanması, ikinci bölümde· genel çizgileriy

le açıkladığ~ız aktuarya teknicine Göre yapılır. Dilindiği 

gibi, aktuarya tekniği~ ilerde yapılacak tazminat (toplu ö

deme) ila rant (emekli aylıkları) ve benzeri ö.demelerin kes

tirimi ve bu ödemelerin yapılabilmesi için gerekli olan fo

nun oluşumunu sağlıyacak primlerin saptanması işlemlerini 

içeren bir süreçtir (14). Aktuarya tekniğine göre primler,· 

işçiye ilerde ödenecek olan kıdem tazminatınılliıhizmet sürele

ri itiLariyle ve belirli bir faiz oranı altında peşin değer 

esasına göre bulunacaktır. Primlerin peşin değer 6sasına gÇ:i

re saptanmasının nedeni, daha önce değinildiği gibi, aktuar

ya teknisinin tenelde fon oluşturmak (kapitalizasyon) ve bu 

fonu belirli bir faiz oranına göre işletmek düşüncesine da

y2lı olmasından kaynaklarunaktadır. Bunun sonucudur ki; işve-

(14) Bkz: İkinci bölüm, dipnot 44 ve 45. 

1 



- 150 -

renin kıdem tazminatı yükü fondan sağlanacak g~lir kadar azal

maktadır (15). 

İşletmeler üstü kıdem tazminatı fonunun oluş~unu sağ

lıyacak primlerin tutarı, Emekli Sandığı veya Sosyal Si~sorta

lar Kurumu uygulamalarında olduğ-u gibi, cari ücretlero aktu

aryol de{;erlemenin sonunda bulunacak belirli bir oranın uy -

gulanması şeklinue bulunur (16). Örneğin, aylık ücretin %5'i 

-v:eya %lO'u gibi. Bu şokilde bir uyi_siıiLamanın işletmeler ara

sında brtak bir hesaı·üama şekli yaratacağı açıktır. Duna gö

re her işveren aylık, üç aylık veya yılda bir toplu olarak 

cari ücret üzerinden belirli bir ornna göre hesaplanacak b~ 

parayı fonu yatıracak ve böylece kıdem tazminatı soruolul~ 

nu fona devretmiş olacaktır (17). Daha sonra da kıdem tazmi

natına hak kazanacak işçiye, tazminat fonda birikecek bu pa

ralardan (veya değerlerden) öc1enec.ektir. 

(15) Geniş bilg;i. için ikinci bclümei bakınız. 
(16) Prim oranı aktuarya tekni2inin cereği olarak daha önce 

de gördü~ümüz Gibi ücret, işçi devir~~ızı, emeklilik 
yaşı, malullük oranı ve oluşturulacak fonun gelir getir
me fficüne (faiz oranı) ilişkin varsayımıara göre yapı
lacak aktuaryel değerleme sonunda belirlenir. Aktuaryel 
varsayımlar bir kestirimi simgelediğinden beklenenin 
dışında sözgelimi altında veya üstünde gerçokleşmeleri 
hor zaman olası~ır. Du noden&e belirli aralarla sözgeli
mi 5 yılda bir sözkonusu varsayı:c.1ları g,özden geçirmek 
ve ortaya çıkacakdeğ~~~klitxer~re prim oranını. düşürmek 
veya yüksoltmek ~erekebilir. 

f/17) Kıcl.om tazminatı sorum.lulutınıun fona devri, işverenin fo
na ödemesi serekli primleri ödedikten sonra işçiye öde -
necek :fi'iili kıdom tazminatına karışmamasıdır. 



- 151 -

Tck bir prim oranı her ne kadar işletmeler arasında or

tak bir hesaplama olanağı sağlamakta ise de, kurulacak işlet -

meler üstü kıdem tazminatı fonunun finansal sağlamlığı açısın

dan bazı önemli sakıncalar da yaratabilecektir (lG). DUo~ü 

toplu sözleşme düzeninde kimi işletmede kıdom tazminatı hesap

lamalarına temel alınan yasal 30 günlük ücret çarpanın üstüne. 

çıkılmış durumdadır. Dazı iş kollarında 50-60 hatta 90 güne 

varan süreler e.özlenmektedir (lg). Aynı ücret üzerinden, 30 

günlük ücret çarpanına göre hesaplanarak bulunacak kıdom taz

minatı miktarı ile 50 veya 60 günlük ücret çarpanına göre he

saplanarak bulunacak kıdem tazminatı miktarı kuşkusuz Liirbi

rinc'len oldukça farklı olacaktır. Bu nedenle aynı prim oranı 

üzerinden fona ödeme yapacak işletmelerin fonda birikBcek pa

ralarının nihai (fiili) kıde:m tazminatı yüklerini karşıla.ya-. 

mama olasılığı doğabilecektir. Dunu aşa~ıdaki ön bilgjler çer

çevesinde bir örnekle ::;österelin: 

Ön bil;iler . . 1) A işletmesinde çalışan işçi 30 ının, 

D işletmesinde çalışan işçi ise., 50 gün 

üzerinden kıdem tazminatı alacaklardır. 

2) Her iki işletme birer işçi çalıştırmak

ta olup, ödedikleri ücretler 120.000'

ner liradır. 

3) İşçilerin işe giriş tarihleri aynı o -

lup, lO cu yılın sonunda kıdor:ı tazınina

tımi hak kazanacaklardır. 

( 10) IIViRPLES, s • 157. MELONE, s • 90-91 • 
(lg) Atilla GÖNENLİ, Kıdeın Tazminatı yükü Nasıl Finanslanacak?, 

Muhasebe Enstitüsü Derç_sisi, Yıl 3, Sayı 7, Şubat 1977, 
s.4. 



Yıl 

ı 

2 

3 

4;. 

5 

6 

7 

8 

9 

lO 

- 152 -

4) Fona yıllık cari ücret üzerinden 

% lO tutarında prim yatırılacaktır. 

5) Yıllık ücret artışları % 10, fonun 

gelir t;-etirme gücü de %20'dir. 

TABLO - 10 
f,J.O art 1ı.şa 

. . . 
Fonda 15iri-Ucret üzerin 

g,öro yıllık. den %10 tu- ken(Primler 
ücret tarında prim~ +Fon Geli. .• ) 

120~000 12.000 12.000 

138iOOO 13.800 2-0.200 

158~7'00 15.870 49-710 

182.508 18.250 77·902 

209.800 20.988 114.470 

241.368 24.137 161.501 

277.572. 2-7 ·757 2.21.558 

319.220 31.922 297.791 

3!57 .o8o .};6.708 391.057 

422.148 42.214,. 515,.082 

Her iki işletmenin fonda birikecek paralarını TADLO -

lO'da hesaplandıktan sonra şimdi, işçilere 10 cu yılda kıdem 

tazminatına hak kazanmaları halinde ödenecek kıdem tazminatı 

tutarlarının ne kadar olacağını bulalım: 

A İşletmesinden ayrılacak işçinin kıdem tazminatı tu

tarı; 10 yıl X 1.172,63, (günlük ücret) X 30 = 351.789 

lira. 
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D işletmesinden ayrılacak işçinin kıdem tazmunatı tu

tarı; 10 yıl X 1.172,63~ (günlük ücret) X 50 = 586.315 

lira. 

Görüldüğü &ibi A işletmesinin ödediği pri~mler sonucun

da fonda biriken (515.082 lira) miktar, kendi işletmesindeki 

işçinin kıdcm tazminatını (351.789 lira) karşılarlwn, D iş

letmesinin aynı oran üzerinden ödediği primlerle foncıa biri

ken (515.082 lira) miktar kendi işletmesindeki işçinin kıdem 

tazminatını karşılayamamaktadır. Sonuçta fon D işletmesi yö

nünden 71.233 lira (586.315 - 515.082) açık venniş olacaktır. 

Günlük ücret çarpa~ının işletmodon işletmeye farklılık 

göstermesi, buna karşın prim oranının her işletme için aynı 

oii±Iası haüıindıe, örnekte görüldü[.'ii gibi, işverenlerin öde ye -

cekleri primlorle kurulacak bir g,enel fonda kimi işletmenin 

gerekenden çok~ klini işletmonin do gerekonden az miktarda pa

rasının birikmesine neC~cn olmaktadır. Du durum özellikle kıdem 

tazminatı sorumluluğ~nun tam olarak devredileceği bir fonda 

çok önem kazanacaktır. Çünkü bir işletme, diğer ~ir işletme

nin kıclem tazminatını finanse etmek durwnunda kalat:ilocektir. 

Du nedenle hem belirtilen bu sakıncayı ortadan kaldırmak hem 

de fonunun Gelecekteki finansal sağlamlığını b'iivence altına 

almak açısından, ücretlcro uygulanacak prim oranının farklı 

alınası veya fonun işverenin sorumluluğu altında kurulması 

gerekecektir. Kuşkusuz prim oranının farklılaştırılınası tek 

tok her bir işletme için söz konusu değildir. Başka bir de

yişle, her bir işletmo için ayrı prim oranının saptanamıyaca

ğı açıktır. Dunun yerine, örgütlenme ve buna baclı olarak top

lu sözleşmelerde birlikte hareket etmeyi özendirecek bir uygu-
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lama yaratabilecek iş kolu düzeyinde prim oranlarının saptan

ması yoluna gitmek olasıdır (20). Du konuya daha sonra değı

nilecektir. 

İşverenlerin sorumlulueu altında kurulacak işletmeler 

üstü kıdcm tazminatı fonunda, fiilen ödenecek kıdom tazmina

tı tutarları ile fonda birikecek miktarlar arasında bir fark 

olıliası durumda, aradaki farktan ilGili işveren sorumlu tutu

lur. D0yle bir uygulama da ise, işverenler tarafından fona 

yatırılacak primlerin kisin adına fona yatırılacağı konusu ö

nem kazanır. Çünkü fonda birikecek paraların fiilen ödenecek 

kıdem tazminatını karçılaôanası durumunda, aradaki farkın iş

verenden (işçiye tazminatın ödendiği sırada) istenmemesi ve~a 

istenmesi buna göre belirlenecektir. Primler: 1) Her işveren 

adına açılacak bir hesaba, 2) Her işçi adına açılacak bir he

saha olQak üzere iki şekilde fona yatırılabilir (21). Primle

rin her işverenin adına açılacak bir hesaba yatırılması şek

linde, primler işverenin adına açılacak tek bir hosapta top

lanır. Kıdom tazminatına hak kazanan işçiye tazminat bu he -

saptan ödenir. JJu ci.urumda o işçi için ödenen pri.c:ılerin işçinin 

ıcıdem tazminatını tam olarak karşılayıp karşılamadıGına bakıl~ 

maz. Dolayısiyle işverenin hesabında biriken primlerin ilerde 

(20) I!IELONE, s.go. 
(21) TÜRKER, s.7~. Du konu sosyal ~~venlik uyGUlamaları (sos

yal sicortalar) açısından da şu şekilde açıklanmaktadır. 
"Kişisel kapitalizasyon (fon oluşturma) yönteminde her 
sisortalı için ödenen primler kişisel fonda toplanarak, 
ilerde si_;ortalıya yapılacak yardım ve ödemeler bu fon
dan karşılanır. 
Toplu kapitalizasyon yöntemi bu gün en yaygın alanıdır. 
Du ;y-öntemle primler ortak bir fond.a toplanarak, sig_orta
l:ıı.ya yapılan yardım ve ödemeler bu f.ondan sağlanır. GÜ
VEN9 s.50.DİLİK, Türkiye'de ••••• s.32G-329. 
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katlanılacak nihai kıdom tazminatı yükünün tamamını karşılayıp 9 
karşılıy~aayacaGı, ancak yapılacak bir aktuaryol değerleme so

nucunda saptanabilecektir. Du neuenle fonun finansal sağlamlı~ 

cının tehlikeye Girmesi her zrunan olasıdır. 

Pri.r.ı.lerin her:~işçi adına açılacak bir hesaoo. yatırılma

sı şeklinde ise~ primler hor işçinin ken(~i hesabında toplanır. 

Dirtür tasarruf mevduatı nitelicinde olan bu uygulamada, işçi 

kıdem tazminatına hak kazandığında, tazminat işçinin adına a

çıln1ış bulunan hesaptan ödenir. Fiilen ödenen kıdom tazminatı, 

fonda birikenden az ise, hesapta biriken fazla primler :faizle~ 

riyle birlikte işverenc iade edilir veya diğer ~çilerin he -

sapıarına devredilir. Fiilen ödenen kıdem tazminatı, fonda bi

rikcnden çok ise, bu kez aradaki fark işverenden istenir veya 

doğrudan cloğruya işverene ödettirilir. Du şekilde de fonun fi

nansal satlamlığı büyük ölçüde korunmuş olur. 

İşletmeler üstü kıdom tazminatı fonuna yatırılacak prim

lorin tutarını belirleyen prim oranını, dolayısiyle fonun fi

nmısal sağlamlığını etkileyecek diğer bir önemli konu da; fo

nun kuruL:ıası anında belirli bir kıdeme kavuşmuş olon işçile

rin kıdem tazminatlarının ne olacağıdır. Söz gelimi 5 yıl kı

demi olan bir işçi ile 20 yıl kıuemi olan bir işçi için aynı 

prim oranının temel alırurı:ı,sı halinde, 20 yıl kı cl emi olan ve 

5 yıl sonra işten ayrılacak işçinin kıdem tazminatını son beş 

yılda fonda birikecek primlerle karşılama olanacı o.lacak mı

dır? Olanaklı olabilmesi için prim oranının yüksek saptanmış 

olması gerekir. Ancak bu koz 5 yıl kıdomi olan ve 20 yıl sonra 

işten ayrılacak işçi için c;erekenden çok prim yatırılmış olur. 

Kıdem tazminatı yükünün işletme düzeyinde finanse edilmesi ko-
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nusunda gördüğiimüz gibi? dönensol paylar (primler), aktuarya 

tekniğine göre geçmiş dönem ayıru~ı yapmaksızın veya geçmiş 

döne~ ayırımı yaparak saptanabilınektedir! Geçmiş dönem ayırı

mı yapmaksızın primlcrin sapta..l'lffiası şekline göre, prim oranı. 

kıdem tazminatının taı::ı.amı :fonun kurulacağı tarihten sonraki. 

hizmet sürelerinde tahakkUk edeceği varsayılarak, geçr.ıiş va 

gelecek hizmet süreleri ayırımı yapılmaksızın bu.lunur. Dola

yısiyle c;eçmiş dönemler gizlitic itfa edilir • .Ancak pri.r.ı ora

nının bu şekilde hesaplanarak bulunmasının koşulu, daha önce. 

de değinildiği eibi, ~ı kıdeme sahip veya kıdemlcri birbi

rine yakın olupta, bir grup oluşturacak işçiler için ceçorli

ııJ:ir. Prir.ı oranının bu koşula göre saptanması halinde, işçile

rin kıdemlerine göre ayrı ayrı prim oranının saptanması gere

kecektir ki» ülke düzeyinde hatta daha dar olarak i~ kolu dü

zeyinde 1Jile kıdem gruplamasına gitmenin güçlüğü ortadadır~ 

Prim oranının geçmiş dönem ayırımı yaparak saptanması 

şeklinde ise, prim oranı işçinin tüm hizmet süreleri, sözge

limi 25 yıl gözönünde bulundurularak saptanır. Du şokilde bu

lunacak prim oranı, işe yeni giren veya 5 yıl ya da 20 yıl 

kıdemi olan tüm işçilere uygulama olanağx vardır. 1lncak bura

da yapılacak işlem; işçinin işe başladığı tarihle fonun kurul~ 

dl;,lğu. tarih arasındaki dönemlere ilişkin primler ve bu prir.ıle

rin faiz gelirleri toplanarak (22) [3'eçmiş hizmet sürelerine 

ilişkin miktarı bulmak ve bu miktar üzerinden işvereni borç

landırmaktır. Zira burada, işçinin işe başladığı tarih, prim

Ierin f.ona yatırılmaya başıandıcı tarih olarak kabul edilir. 

(22) Faiz (fon) gelirinin toplanması, bilinditi gibi primlerin 
belirli bir faiz oranına csöre peşin de;tere-sasına·-cöre bulun
masından, başka bir deyişle her yılki primlerin işletile -
c.eği varsayımından kaynaklarımaktadır • 
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(23). Du şekilde bir uygulamayla da kıdemi ister 5 yıl, ister 

20 yıl olsun her işçinin kıdem tazminatının fondan karşılan

ması olanağı yaratılmış olur. Aksi bir uys~lama belirli bir 

kıdeme kavuşmuş olan işçileri fonun dışında tutmak, dolayısiy

le işvereni yine belirli bir süre kıdem tazminatı so~~uyla 

karşı karşıya bırabnak demektir. 

Geçmiş dönemler için borç1andırılacak olan işverenin 

borcu, belirlenecek bir süre içinde itfa edilir (24). İşvere

nin borçlandırılması ve borcun itfa edilmesi yolunun benimsen

mesi halinde, her işletmenin borcunun ayrı ayrı saptanı:ms:ı. 

';erekir. Du da işi bir ölçüde karıştıracaktır. Ancak ülke dü

zeyinde veya iş kolu düzeyinde tek bir prim oranının saptana

rak uygulanması, dolayısiyle fonun finans~ sağlamlığını ko

ruyabilmesi açısından bazı güçlükleri kabullenmek gerekecek

tir. 

3- İşletmeler Üstü Kıdem Tazminatı Fonunun Kurulması 

Şekline İlişkin Seçenekler 

İ.şlotmeler tarafından ödenecek priınlerle oluşturulacak 

kıdem tazı:ıinatı fonu; yöresel, gölgesGıl geiıE:l vsya·-işkolu ·düzeyinde 

olmak üzere dört şekilde kurulauilir (25). Yöresel kıdem taz-

t23) Dkz: İkinci bölüm, dipnot 71 
(24) Geçmiş dönemlere ilişkin miktarların itfası *şlemleri için 

ikinci bölüme bakınız. 
(25) Joseph J.MELONE, Collectivoly Dargained Multi-Enıployer 

Pension Plans, Richard D.Irwin, Ine., Homewood, Illinois, 
1963,, s.l?-18, NARIV.f.ANLIOGLU, 1927 sayılı Kanunla ••• , s.l?. 
J.\ıicGILL s.79• HARBRECHT, se44. 
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minatı fonu sadec.e belirli bir yörede bulunan ve kıdem tazmi

natı sorwnlulUc~U olan işverenleri içine alacak şekilde kuru -

lan bir fondur. Fon sadece o yörede bulunan işletmelerin öde

yecekleri primlerle oluşturulur (26). Dolayısiyle fondan sade

ce o yöredeki işletmelerde çalışıp kıdem tazminatır.ıs. hak ka

zanacak olan işçilerin tazminatları karşılanır. Yöresel kıdem 

tazminatı fonu uygul&tiası kuşkusuz ülke düzeyinde birdon çok 

sayıda fonun kurulması sonucunu yaratır. Örneğin il bazına 

cöre bir uygulama Türkiye açısından 67 fonun kurulmasJ_na ne

den olur. 

Dölgesel kıdem tazminatı fonu, yöresel kıdem tazminatı 

f.onunun kurulması şekline benzer. Ancak bölcesol kıdem tazmi

natı fonunda bu kez yöre yerine belirli bir bölge söz konusu

dur. Buna göre bölge.sel kıdem tazminatı :fonu sadece belirli 

bir bölgeele, sözgelimi lVIarmara Dölg_es:ii. 'nde bulunan işletmele

rin ödeyecekleri priınlerle oluşur (27). Duna koşut olarak da 

fondan o bölgedeki işletmolerde çalışan işçilerin kıder:.ı taz

minatları karşılanır. Bölgesel uygulama, yöresel uygulwnadan 

daha az sayıda fonun kurulmasına neden olur. örneğin c.ot;ra:fi 

ayırımı göre Türkiye açısından bu kez 67 yerine sadece. 7 fon 

söz konusu olacaktır. Yöresel veya bölgesel fon uygulamaları 

fonlarda birikecek meblağların ilgili yöre v:eya bölgelerde 

kullanılması olanağı yaratır. Ancak böyle bir uygulamanın ül

ke düzeyinde kaynakların dağılmasına, yöreler veya bölgeler 

arasında farklılıkların ortaya çıkmasına, fon yönetim g±der -

lerinin artmasına neden olacat;ı da açıktır. Ayrıca., :tt onlarda 

(26) MEL,ONJi, s .17 • 
( 27) r.mLoNE, s .ı 1-ıo. 
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birikecek meblağları her yörede veya her bölgede değerlendir

me olana2ı bulunmayabilir. Dolayısiyle birikecek meblacların 

bazı yöre veya bölgelere ka~aası her zaman olasıdır. 

Genel kıdem tazminatı fonu, bir ülkede bulunan tüm iş

letmeleri. içine alacak şekilde ülke düzeyinde kurulan :o.erkezi 

bir fondur. Ülkedeki tüm işletmelerin kıdcm tazLJ.inatı sorum

luluklarına ilişkin ödeyecekleri primler bu fonda birikir. Kı

dem tazminatına hak kazanacak olan her işçiye, ülkenin nere

sinde olursa olsun tazminat b~ fondan ödenir. Genel fon şekli~ 

yapısı itibariyle her iş kolundan işletmeyi bünyesinde bulun

duran bir fon şeklidir. Ç'.inkü fon sadece kuruma göre şekil.

lonmektedir. Genel fonun kıdem tazminatı sorumlulub~ olan her 

iş kolundaki işletmenin tabi olacağı tck bir prim oranına gö.

re kurulması halinde, iş kolunun özelliğinden kaynaklanıp, 

prim oranını önemli ö.lçüde etkileyecek bazı farklılıkları fo

na yansıt.ı::ıak olanaksızlaşır. 

BuGful İş Kanunu ile, bir hizmet akdine dayanarak işçi 

ç_ahştıran tüm tüzel veya ı:;erçek kişilerin (işletmelerin - iş

verenlerin) uyması gerekli kurallar cetirilı~iş ise de, iş kol

Iarına göre, gerek toplu sözleşm::üerle kı dem tazminatına tanı

nan bazı serbestliklerden, gerekse işin ni telii~inden kaynakla

nan bazı farklılıklar vardır. örneğin, İş Kanununun 14/14• 

maddesinde "•••• kıdem tazminatı ile ilgili 30 ~~lük süre niz

met akidleri veya tpplu iş sözleşmeleri ile işçi lehine değiş

tirilebilir" şeklinde yer alan bu hükme göre, bugün kimi iş 

kolunda 30 sıünlük süre da~'l::'c önce de belirtildiği gibi, 50, 60 

hatta 90 ~üne kadar çıkarıldıtı görülmektedir. Du durumun (tüm 

iş kolları için aynı prim oranının saptanr.:ıası halinde) bir iş 

1 
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kolunun ,:;erekenden çok, diğer bir i.ş kolunun da gerekendon 

az miktarda parasının :tronda birikmesine neden olabileceğini. 

gördük. Dolayısiyle bir iş kolu, diğer bir iş kolunun (bir 

işletmenin diğer bir işletmeyi finanse etmesi durumunda ol

duğu gibi) finanse etmek durumunda kalabilecektir. Çünkü iş

çiye aynı ücret verilse bile, 30 günlük süreye göre hesapla

nacak kıc1.em tazminatı ile 50, 60 veya 90 @inlük süreye göre 

hesaplanacak kıdem tazminatı aynı olmayacaktır •. Buna bağlı 

olarak da prim oranının farklı olması gerekecektir. 

Ayrıca prim oranının belirleyecek aktuaryol varsayım

ların dayandığı bilgiler de iş kollarına göre :farklılık gös

terebileceğinden tüm iş kolları için tek bir uysrulama yeri

ne, her iş koluna göre ayrı bir uy~lama, başka bir deyişle 

iş kollarına göre kıdem tazminatı fönu kurmak daha gerçekci. 

olacaktır. Zira ücrn• artışları, ölüm oranı, maluliyet ora

nı eibi göstergeler iş kolları arasında aşağıda TADLO - 11'

do görülec.eği gibi farklılıklar gösterir. 
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TABLO - ll 
' ! ·-

Ortalama Ücret ~alül olan ... c:ı. Ölenlerin 
İş Kolları Ücretler TL Artışla ların sayı. Sa.x_ısı 

1972 1976 % 1975 1976 1975 1976 

~ömür Madenciliği 33,3 104,4 213 612 609 251 270 

!Gıda Maddeleri 37,2 116,8 214 112 121 24 36 

Dokuma 40,7 121,8 199 191 365 12 12 

Petrol va Kömür 
Müştakları 76,8 l5G,? 107 2 5 2 2 

l~1et.a1lere müteallik 
Esas Endüstriler 67,9· ı61,u 138 70 79. lO 19 

Metalden Eşya İmali 
(~.~akine hariç) 44,9 109,7 144 257 327 20 16 

~akine imalat~ ve , 
Tamiratı 48,8 llG,ü 143 l30 145 20 16 

[!;eza ve Kimyevi Mad 59 4 t 132,4 123 41 57 12 ll 

{ 

Kaynak : Sosyal Sigortaiar Kurumu İstatistik Yılları 

TABLO - ll'de görüldüıü gibi bazı iş kolları arasında 

gğrek ücret artışları g~rekse maluliyet ve ölüm sayıları ara

sında oldukça önemli farklar vardır • örneğin Kömür :Madenc.il:i

[;i iş kolunda 1972 yılından 1976 yılına kadar,.._;ki ücrot artı. -

şı % 2l] iken, Metalelen Eşya İmali iş kolundaki aynı yıllara 

ait artış % J.4;4i.'tür. Bunun dışında maluliyet ve ölümlerde de 

iş koll3rı arasında büyük farklar gpzo çarpmaktadır ki; bu da 

daha önce belirtildiği gibi aktuaryel varsayımları, dolayisiy

le prin oranını etkile~ektir. Du nedenle genel fon şekli ye

rine iş kolu düzcyind~ veya benzer özellikleri yansıtan iş 

kolları grubu düzeyinde fonlar kurma şeklinin yef; tutulr:ıası 
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daha satlıklı olacaktır. 

İş kolu düzeyindeki kıdem tazminatı fonu, genel f'onun 

aksine, sadece belirli bir iş kolunda veya benzer özellikle

ri yansıtan iş kolları grubunda, sözgelimi Gıda ~Haddeleri ve

ya Metallere ilişkin iş kolları grubunda faaliyet eöstoren 

işverenleri içine alacak şekilde kurulan bir fondur. Du yönde 

her bir iş kolu için ayrı şy.rı prim oranları saptanarak, g.e

nel fon içinde iş kollarına göre alt fonlar kurmak da olası.

dır. İş kollarına göre kurulacak :fonlar, sadece o~ iş kolunda

ki işverenlerin ödeyecekleri primlerle oluşacaktır. Döyle bir 

fon (veya Genel fon içinde alt fonlar), aynı iş kolundaki iş

verenleri örgütlenı:ıeye özendirec_ektir. Örgütlemıonin sonucun

da da aynı iş kolunda faaliyet g9steren işletmeler arasında 

ücret artışları ve kıdem tazr:ıinatınclaki ücret çarpanı açısın

dan birlik sağıruna olanağı yaratılır. Du da bir iş kolundaki 

rakip işletmeleri en azından iki maliyet ög~sinde (ücret ve 

buna dayanarak fona Selimecek primler) eşit koşullara sahip 

kılacaktır (2Ü).ı 

4- İşletmeler Üstü Kıdem Tazminatı Fonunun Yönetimi 

"İşletmeler üstü kı dem tazminatı :tpmmun ·ytsnetioi ''kav~ı ge

niş içerikli. bir kavram olup; işverenlerle fon, fonla işçiler 

arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, :fonda birikecek meblağ-

ların işletilmesi ve bunlara ilişkin kayıtların tutulması ve 

pl~lamanın yapılması faaliyetlerini içerir. Du faaliyetler 

(2G) McGILL, s.79• MELONE, s.go. MARPLES, sel56e 
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cenelde işverenlerden prinılerin toplarması~ toplanan:•primlcrin 

işlet il erek fonun :trina:nsrü sa2lanılif.:ıı:ı:u.n koru:ru:ı.ası ve işçilere 

kıdem tazminatlarının ödonmesidir. Du faaliyetlerin yürütül

mesi yetkisi, başka iJir deyişle kurulacak işletmoler üstü kı

dem tazoinatı fonunun yönetim yetkisi; 1) Devletin bir Kuru

r.ıuna, 2) Devlet, işveren ve işçi temsilcilerindon oluşacak bir 

kurulca (mütovelli heyet) yönetilecek ve tüzel kişiliğe sahip 

olacak bir kuruna verilebilir (29). 

Lirinci seçenek, fonun sadece Devletin kontrolunda ~ 

rulmasıc~ır. Buna göro yönetim yetkisi Devletin bir Kurumuna 

verilir. Primlerin toplanması, ~onun değerlendirilmesi ve kı

dem tazminatlarının ödenmesi bu kurum tarafından yapılır. 

İkinci seçenekte ise~ yetki sadece Devletin elinde olmayacak, 

Devletin yanında bir do işveren ve işçi tomsilciler,i buluna

caktır. Du yönetim şekli, kıdem tazminatı fonunun temelinde 

yatan düşüneeye uygun bir yönetimdir. Çünkü kıdem tazoinatı 

fonunun tarafları; 1ona prio ödeyen işverenler ve ~ondan kı~ 

dem tazminatlarını tahsil edecek işçiler ile bu iki taraf 

arasındaki iş yaşamını düzenlemek ve sosyaı güvonli[;i sacla

makla görevli Devlet'tir. 

Kıdem tazminatı fonurıun yönet~ı şokline ilişkin belir

tilen seçeneklerden birinin seçimi oldukça önemli bir konudur. 

Çünkü işverenlerin ödeyecekleri primlerle oluiturulacak fonda 

çok kısa bir sürede büyük meblatlar birikecektir. Fonun fi

nansal satlamlı~ı açısından fanda birikecek bu noblatların 

(29) NATh~LIOGLU, 1927 sayılı ••• , s.l9 1 20. 
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iyi değerlendirilmesi (ki fonun başarısı buna ba[:lı) ve gU.

vence altına alımaası corokir. Du nedonlo fonun yönetim şek• 

lini belirlemekte duyarlı davrannıak oldukça önemlidir. Buna 

göre, kıc1em tazminatı fonunun yönetir:ı. şeklini belirlenwde fo

nun iyi ·leğerlenC.irilr.ilosi ve {fivence altına alınnıası ölçütle~ 

ri önemli yer tutacaktır. 

Kıder:ı. tazminatı fonunun yönetimi, yukarda belirtilen 

seçenekler (fonun sadece Devletin kontrolunda vaya Devlet, 

işveren ve işçi temsilcilerinden oluşacak bir kurulca yönc

tilecek ve ttizel kişilil_;e sahip olacak bir kurum kontrolunda) 

çerçevesinde mevcut bir kuruma, örneğin Sosyal Sigortalak 

Kurum"tJ;'na (30) verilebilocoGi gibi, yemi bir örgütlonnıeye 

gitmek do olasıdır ( 31). i\ncak burada yeni bir örgü.tle:nmeye 

e;.i tr:ıek yerine kıde1:ı tazminatı fonunun, sosyal güvenlik konu

sunda denoyime sahip ve bütün Türkiye'ye yayılmış olan Sos

yal Si(;,:ortalar Kurumu'nun kontrolunda kurulması savunulabi

lir (32). Bu yönde bir uygulumaya gitmek işverc:ınle :ff'on, fOn-

(30)Kuşkusuz Sosyal Sigortalar Kurumu dışında T.C.Eı:ıeldi San
dığı, OYAK, Dağ-Kur gibi kuruluşlar da vardır. Ancak 
İş Kanununa tabi işyerleri ile işçilerin ilgili oldukla
rı kurum Sosyal SiGprtalar Kur~u olınası nedeniyle Çalış
mamıza örnek olarak bu Kuruo alıru~ıştır. 

(3l)İş Kenununun 14/16. maddesinde kurulnası öngprülen fona 
ilişkin olarak Çalışma Lakanlıeı tarafından hazırlanan, 
ancak daha önce do belirtildiği gibi, geri çokilen "Kı
dem Tazıninatı Fonu Kanun Tasarısı'nda fonun Çalışma Da
kanlıeı.. bünyesinde kurulması ve fona ilişkin :traaliyetlo
ri (prim toplama, f.onları işletme v.s.) yürütmekle gö -
revli, G.onel Müdürlük düzeyinde yeni bir kururnun örgüt
lenmesi düşünülmüştü. 

(32)DURSAL, Dir Finansnan ••• , s.g .• GÖÇER, s.6 Münir EKONOMİt 
''Mıdor.ı Taz1:1inatı 11 konulu konferans, ~liESS, Madeni Eşya 
Sanayicileri Sondikası Gazotc:ısi, 15 Aralık 1976, ~.2. 
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1a işçi a;rı:ısındaki işlen:lcrin yürütülmesinde kolaylıkler sac

liyabt.lii'e. Şöyleki, Sosyal Si:-~ortalar KuruTffilna prim yatırır

kon hazırleman bordroya yeni bir sütunun ilavesiyle kıdem taz

cinatı prinlerini kolaylıkla vo ek bürokratik işlemler yap:mak

rıızın işverenlerden toplanak olasıdır. Ayrıca yeni örgütlenm.e-

:nin getireceği yeni yönetim c;iderlcrinden kurtulmak vcy2 on 

::~za indirr:-\ok do olası olacaktır. 

Kıdem tazi.:ı.in:'ltı fonu, Sosyal Sigortalar Kurrunu gi~:;i Tür

Jdye'ye yayılan bir ör[Çiitlenmeyi gerekli kılmaz. Çünkü kıdem 

tazminatında sosyal. sir;ortalar uycjUlaması gibi hizmet gc.luürmek 

söz konusu değildir. Ayrıca bugün Sosyal Sirçortalar Kuru.'UU 'nda 

toplanan fonların genellikle iyi deccrlendirilmedici ve tüzel 

kişili[~i olmasına karşın (33), kurı.uııun mali özerkli 

"()3) -s·;;;cD.si,i~rtalar Kurumu Kanununun ı. maddesinde Kurumun 
tüzel kişili[~i şu şekilde belirtilxn.iştir: vv ••• Kurın1 bu 
Kanun ve özel hukuk hükv.mlerine tabidir. Mali vo idari 
bakımdan muhtardır ve tüzel kişilikte bir Devlot Kurumu
dur. "S.S,K. Devlet~ işçi ve işveren torrı.silcilerinlen o
luşan bir Yönetim Kurulu tc:.rafından yönetilmekte olup, 
Kurul S.S.K. Kanununun 10. maddesinde yer alan hükme gö
re şu şekilde oluşmaktadır: 
79 Yönotim Kurulu hir karar organı olup~ Kururnun en yüksek 
yönetim ve karar s orumlulu[~u taşır • Yöneıffim Kurulu bir 
Başk:m ile dokuz üyeden oluşur. İki üye sosyal Güvenlik 
Bakanının bir üye Maliye Dakanının önerisi üzerine Bakan
lar KUrulunun kararıyle atanır. Sosyal Güvenlik Bakanınca 
önerilecek üyelerden birinin iş heklı1liği, dieerinin do 
sigorta, iş hukuku veya sosyal ekonomik.k9nularından bi
rinde yetkili kimseler olnaları şarttır. Işçi ve işveren
leri temsil eden ikişer üye Genel Kurulda kendi tomsilci
leri tarafından soçilir. Kururndan aylık ve celir almakta 
olanları temsil eden bir üye; Genel Kurulda, kencl.i teın 
silcileri arasından ve bu temsilciler ile işçileri temsil 
eden üyeler tP~afından seçilir. Kurunda çalışanları tensil 
ec1on ·bir·üye ••••• GDncl Müclür Yönetim Kurulunun Başkanı-
dır •••••n 



- 166 .... 

ğini kaybettiği gerçeği ortadadır. Bu nedenle kıdem tazminatı 

:1i'.'onunu nevcut bir kurumun kontroluna vermek yerine, yine, sa

dece Devlet yönetimi ya da Devlet, işveren ve işçi tensilcrile-

rinden oluşacak bir kurulun.yönetimi altında, fakat: bu kez 

Sosyal Sigortalar Kurumu, T.c. Emekli Sandıği, Ila&;-Kur gibi 

düzenleı:1eler dışında bir örfffi,tlenmeye gitmek, özellikle fon

ların değerlendirilmesi 2çl$ından daha doğru olacaktır. Dura

da nyatırıın Orta.klıgıv' şe~linde düzenlenecek bir kuruluştan 

yararlanrı1ak olasıdır (34). 

İşletmeler kıdem tazminatı primlerini her yılın sonun

da yatırım ortaklıC;ına yatırırlar. Yatırım ortaklıcı kendisin-

de bu yoldan birikecek fonları, kural olarak hisse senedi (ya

tırımların yönetimine katılarak) veya olası olmadıcı durunlar

da tahvil karşılıcında yatırınlara yön~irir. Bunun yanLnda 

işletmelere belirli ilkeler çerçevesinde ve gerekli karlılik 

ile güven koşullarını taşımalarına bağlı olarak fonlardan ya

rarlanr:ıa olanaf);ı sa[:lanabilir. İşletneler yanında yine belir

li ilkeler çerçevesinde işçiler de fonlardan yararlandırıla

bilir. Örneğin konut edinmeye y~ da baeımsız işyerleri açma 

durumunda kredi açılabilir (35). 

Yatırım ortaklığı işçiler ad1na yatır:ı.lacak primler 

karşılığında iş çile re, aynı tutarda s ertifikalar verir. Du 

sertifikalarla işçiler, yatırım ortaklığında pay sahibi ola~ 

caklardır. Ada yazılı bu sertifikalar daha sonra hizmet süre-

(34) DİLİK; Servetin ••• , s.29Ü-301 
(35) A.g.k., s.298. 
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lGri bitiminele 9 ulP.ştı[:-ı c p;ün..~ de[:;er üzerinden yP.tırır:.ı. or

tn.klı[ınca paraya çevrilebilecektir (36). 

Kıdc:rrı. tazminatı fonunun yönetimi şekline ilişkin son 

r:1öz olarr:.k şunu belirtJPC~k (ı;erekir ki; u'Tasnrruf Bonol:.ı,rJ_ 1 ME-

YAK kesintileri, OYAK, T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sirçortalar 

Kuruınu, Da;~-Kur uy::ulamaları vo bunlar:n yönelik kri tiklc.\r göz

::JnUncl.c.: tutularak, nc.sıl düzenlcru•esi cerekeee(:i ve no yönde 

:)ir knyn,ak kullanımının uygun düşece[;i ülkeniz koşullarına gö

re saptanrrıalıdır91 (37). 

II- İŞL"STMELER ÜSTÜ ICIDEIT TAZL~İNATI FONU:NUl'J İŞLETTf!ELERİN 

MUHASEBESİNE YANSIJ' .. ASI 

Bilincli{';i gibi kıc1om t2.zr•.inntı yü.kihıün işlotno düzoyin• 

r.".o finanse edilmesi durumunda kıdem tazr".inatı sorumlulu[:u iş

letnec1e k('.,lr:aktaydı. Bu nedenle kıdom tazrünatı yüküp tazni 

nn.t ödenineeye deC;in C.o işletmenin bir borcu oln.rn.k işletme 

nin mali yrı.pısına yansıtılması rcorekiyordu. Du ı::.xnaçla cari yıl 

veya aktuarya yaklaşımınn. göre saptanan kıdor::ı. taz:r;·;inatı yükü

·•.ün döncr:ısel payları tutarında qqKıdem tazminatı Gidcri Hesabıq' 

·:.:ıDrçlnndırılırkcn aTahnıini Borçlar HesRbıU9 alacaklanmakta böy

lece işletEtenin kıdom taz:cünatı sorumlulueunn ilişkin borcu 

;Usterilr::okteyc1i. İşletneler üstü kıdem tazminntı fonu uygu 

l"·x;.:::'..sında ise, işletme (işveren) her ay ya da üçer aylık veya 

yıldo.. bir toplu olarA-k ücret bazı üzerinden belirli bir prim 

')ranınc.'"l göro bir parayı fonn yatırarak kıc1cm tazr::inatı soruı:ı-

J.uluf:;u.nu fona devrcdece[indon kıdom tazminatı sorumlulu 

~~------,~~~ (37) A.g.k., s.29B. 
( 38) SÖNl'IIEZ, Kıdern Tazminrıtının Finansmanı, s. lG. 
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euna ilişkin bir borcu söz konusu olmıJ~caktır. Duna göre mu
hasebe açısınaan sacloco fona öc1enecek primlere ilişkin işle ':"" 

rin kayda alınması g<:ırekcccktir. Dunu bir örnekle göstorelim. 

İşletme yıllık ücretler üzcrinc~en % 10 tutQ.rınc}a priı:1 öcleyşcek 

olsun. İşletmenin yıllık ücret ödemeleri 6.ooo.ooo liradır. Du 

bilgilere göre muhasebe k'Ydı aşacıdaki gibi olacaktır: 

KIDEM TAZ~ÜNATI GİDERİ HS • 6QO.OQO·~ 

KASA Hs. 

Fona ödenen yıllık kıdem tazıninatı primi 

•• rı • ••••••• 

Yapılan bu muhasebe kaydına göre kıdem tazıninatı yükü, 

işletme açısınc1an topluca ctef;il, her yıl öclemniş, dol~yısiy

le her yılın faaliyet sonuçlarına yansımış olmaktadır. Dundan 
sonra işçiye kide.iro tazminatı fOn tarafından topluca. öc1ondiği.n-

a.e, işletme herhangi bir kayıt yapmıyacaktır. Ancak, işletme

ler üstü kıdem tazminatı fonunun her işverenin sor~uluğU al

tında ve yatırılacak primlerin hor işçinin aQına açılan bir 

hosapta toplanması şekline göre kurulması, başka bir deyişle 

fonc.2. birikeerek pri.mlerin işçiye ödenecek kıc1em tazminatını. 

karşılıyamadığ:ı.nda, oradaki farktan işverenin sorumlu olacağ:J; 

bir f'onun kuruln:ıası ltaJ.iiı.de-, ek bir ödeme ya pılc1ı[:ınc1a bu öde

I!lfi.Yi bağlı olarak aşa[;ıclaki gibi mu.hasebe kafdı yapmak gereke

bilir: 

KIDEM TAZMİNATI GİDERİ HS • 
-Cari yıl primi için 
-Ek sorumluluk iç :tn 

KASA HS. 
F0na yıllık primler ile ek sorumluluk 
için yapılan ödeme 



- 169 -

İşletmenin dönemler itibariyle fona yatırdıcı primler 

ödenen kıdem tazminatından fazla ise, ve aradaki fark :iş lotme

ye iac1e idilc ~ekse, bu kez işletmenin tahsiJl edeceği fazla 

primleri, tahsil ettici dönemin faaliyet dışı bir eeliri şek

linde, aşa[;ıclaki gibi kayda alması gerekir: 

KASA HS. 

F!~LİYET DIŞI GELİRLER HS. 

Fona ödenen fazla primlerin tahsili 

Yatırılmış bulunan fazla primler iade ec1ilneyip, daha 

önce açıklandığı eri bi, dicor :iş çile ri n adına fonda açılan he

saplara devredilecekse, 9u kez yukarıda yapılan rillihasebe kay

dına gerek kalmaya<ro.ktır. Ek öclene veya prim tahsiline ilişkin 

muhasebe kayıtları anlaşılacracı gibi fonun kurulması şekline 

bağlı kalan kayıtlardır. Duna karşılık ilk yapılan VB fona ya-

tırılan primleri eösteren muhasebe kaydı fon ne şekilde kurul

muş olursa olsun, prinlerin fona yatı~ılması dönenlerine bağlı 

olarak rr.utlaka yapılı~ası gerekecektir. 

III- İŞLETMELER ÜSTÜ KIDE:M TAZMİNATI FONUl\TUN DEGERLENDİRİL

MESİ 

Kıdem tazminatı fonunun en önemli yönü işverenlerden 

toplanacak mebla[;ların iyi decerlendirilo.esidir. Çünkü fon oluş

turma, işçilere ödenecek kıdem tazminatlarının işverenlerden 

toplanacak prlliılerle, bunların işletilmesinden elde ec1,ilecek 

gelirlerden karşılanması temeline dayalıdır. Dilindiği gibi, 
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prim oranı fonda birikecek meblağların işletilerek bir gelir 

g,etir.eco.C;i varsayı.uıına cC:re snptancıaktadır. Lu açıdan fonun 

finansal saclamlığı büyük ölçüde fonların iyi değerlendiril

mesine ba3lıdır. Aksi durumda fon finansal sat!;lanılığını yi -

tirir. 

1- İşletmeler Üstü Kıder:ı Tazminatı Fonunun Decorlendi

rili2esi Aşanasında Uyulması Gerekli İlkeler 

Fonun değerlendiri~esi aşamasında uyulması gerekli 

ilkeler, fonda birikecek meblağlarla yapılacak yatırınlarda 

aranL1ası gereken koşullardır. Dunlar; güven, likidite, verim

lilik ve reel değer ilkeler1J.i.r. (38) 

Güven ilkesi, yapılacak yatırımların sağlam alLıası ve 

yatırım (~elirlerinin düzenli bir şekilde tahsil cdiLnesidir. 

Örneein, iştirak şeklindeki yatırımların rizikosuz yatırım

lar olı~nsı, tahvil satın alarak yapılacak yatırımlarda ise, 

ana paranın vade sonunda güçlüklerıo karşılaşmaksızın geri 

alınabiLnesidir. 

Likidite ilkesi, fonda birikecek meblacların corokti-

ğinde kolayca:: paraya çevrilebilecek de{~erlere yatırılr:1ası -

(38) Reter o.DIETZ, Ponsion Funds Investnıent Performanca, The 
Free Press, New York, 1966, s.3~l. DİLİK, Türkiye'de ••• , 
s.356. Selahattin TURLA, Refik Y.ONSEKİZ, Türk Sosyal 
Güvenli{':i Hakkında Tebliğ, SSK. Dültoni, Sayı:lG, Kasım 
Aralık, 1977, s.2.ü. Ali IDZER, 01 Özel ve Sosyal Sigorta
larda Yatırım ilkeleri" konulu konferans, Eskişehir 
İ.T.İ.A. Konferans Salonu, lG.ocak.l9üO. 
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dJ.r • .Ancak burada koşul, paraya çevirme sırasında bir zarara 

ucramamaktır (39). 

Verimlilik ilkesi, fondaki r;ıebla[;ların en yüksek gelir 

cotirecek olanlara yatırılQasıdır. 

Reel değer ilkesi, fondEı. birikecek :cıebla{jların enflas

yona karşı korunraasıdır. 

Fonun değerlendiriLnesi aşrunasında bu ilkelerden yal

nız birine veya ikisine uymak yeterli değildir. İlkelerin bir 

bütün olarak irdelerunesi gereklidir. Ancak bunların birlikte 

ele alın.ıası halinde her bir ilkenin tao olarak g-erçekleşme

sinin olanaksızll-ğı ortadadır. İlkelerden birine yakLışılma

sı çoğu kez bir diğerinden veya cli(;erlerinden uzaklaşmaya 

yol açacaktır (40). Örneğin güven ilkesinden w_;aklaşarak, v-e.

rimlilik ilkesine yaklaşr:1ak olasıdır. Çünkü +;:enellikle yüksek 

Gelir, yüksek riziko dor.ıoktir ki, bu da güven ilkesindon uzak

laşaayı corektirir. Yatırımlarda güven ilkesine bağl~lık, ya

tırımların diha düşük gelir getiren ıaLanlar2. yapılmasını ge 

rekli kılabilocektir. Du kez verimlilik ilkesinden uzaklaşa 

rak likiüite ilkesine yaklaşmak olasıdır. Bilindiği gibi, li

kidi tenin bedeli gelirlerden vaz1;;-eçmektir. Likidi tes i yüksek 

(39) DIETZ, se32• 
(40) DİLİK, Türkiye'de ••• , s.357• DIETZ, s.32.. DEı.niel E.ı.. 

FII.EELUND, A prac.tic:al Appraach To pons i on Investnwnts, 
Financial Exautive, Augpst, 1977• s.20. Maurice OLDFIELD, 
Pension Fund Management, Tma Accountant, September 2nd, 
1971, s.325 
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olan değerlerin genellikle düşük g~lir getiren değerler oldu

ğu bilinir. Güven ilkesine yaklaşmak ise, reel değer ilkesin

den uzaklaşmaya neden olabilecektir. Güven ilkesine yaklaşmak 

belirtildici gibi, düşük 0oliri kabullenlı1ek demektir. Düşük 

gelirde ise, enflasyonun etkilerindon kurtulmak olası değil

dir. Burada gayrimenkul gibi bir yatırıma g~tmek halinde re

el değerin ko:ırunacatı söylene.bilir • .Ancak bu koz verir.Jlilik 

ve likidi te ilkelerindon uzaklaşmak gorekoc.cktir. 

Açıklaınalardan görüldüğü gibi, fonda birikecek mcblağ

larla yapılacak yatırımlarda uyulması gerekli ilkelerin her 

birine ayrı ayrı katı bir şokilde uYQak olanaksızdır. Du ne

denle aranılacak ölçü1 söz konusu ilkeleri kabul edilebilir 

bir çerçeve içinde bütünleştirock olmalıdır. 

2- İşletmeler Üstü Kıdem TazBinatı Fonunun Değerlen

dirilmesine İlişkin Seçenekler 

Kıdom taznıinatı fonunda birikecek fi10·hLağların cloğor

londirilı~osine ilişkin yatırım alanları; l)Dankalar, 2)Tah

villor1 3)İştirakler, 4)Sanayi kuruluşlarına (kamu ve özel) 

açılacak krediler, 5)Konut yapımı, 6)Gayriı:ıonkuller şoklinde 

sıralan~bilir (41). Du yatırım alanlarının her birini ayrı 

(41) G.P. DUTTON, Ponsian Fund Investment, The Accountant, 
October 7 th, 1971, s.4G7, TUHLA, ONSEKİZ, s.2G. DİLİK, 
Türkiye'de ••• , s.359. Sosyal Sigortalar Kuruı:ıu Kanu
nunun 20. maddesinde yatırım olanları şu şekilde belir
tilmiştir: "Sosyal Sigortalar Kurrunu her sigorta kolu 
için ayıracağı yedek akçeleri; 

a) :Milli :Gankalara yatırmak 
b) Devletin çıkardığı veya kefil oldu&~ tahvil-
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ayrı derinlo~osine incoıomek kuşkusuz bu çalışmanın sınırla

rını aşar. Ayrıca yatırımların sayılan alanlardan hangisine 

yapılacac::ını belirlemek, eıncak araştımalar ve ekonomik ana

lizler sonucunda olasıdır. Du nedenle yatırım alanları sade,... 

co yatırım ilkeleri açısından ele alınıp, ilkeler karşısında

ki durumları üzerinde durulacaktır. 

YUkarıda sayılan alanlara yapılacak yatırımları temel

de; l)Sabit .:;elir getiren alanlara yapılacak yatırımlar, 2)Do

ğişik gelir getiren alanlara yapılacak y;:ıtırımlar, 3) Gayrirrıen

kullere yapılacak yatırımlar olarak üç grubu indirğemok ola

sıdır ( 42). Sabit :::;elir getiren alanlara yapılacak yatırımlar 

grubu içinde 1)ankalar, tahviller vo sanayi kuruluşlarına açı

lacak krediler yer alır. Du yatırımlar, sanayi kuruluşlarına 

lero yatırmak, 
c) Gayrimonkullero yatırmak, 
d) Sicortalılar ilc Kuruodan malüllük ve yaşlılık 

aylı[;ı veya sürekli tor.1 iş;_;örenozlik .:;eliri olı.1akta olan-
12-ra konut yapuıı iqin vo bu konutların birinci derecode 
ipctc[;i karşılı{:ında, ge,yrimenkul c1oL;erinin % 90 mikta,... 
rınc1a, il:::;ili yönetmeli[;inde belirtilecek esaslar dahi
linde on çok (20) yıl va~oli ikrazcıa bulunuak, 

o) ı-Kuruluşları, çalışma konuları, or:.:.;anları, gö.:
rev ve yetkileri ile donetim usulleri yönetmeliklorinde 
belirtilocek, kendisine bağlı tüzel kişiliğı haiz mües
seseler kurr.ıak, 

2-Dovlet yatırım Bankası ve Devlot Plan~ 
Teşkilatınca güvenilir ve k~rlı olacağı belirtilen, ön
cilikle ara ve yatırım malları üretimine yönelik, ser 
mayesinin yarısından fazlası kar.1u kesimine ait g$acak 
şokilde kuruluşlara katılmak, 

Süretiyle iiletilir." 
(42) DUTTON, s.487e 
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açılacak krcdilerin sa:~laı::ı tcr:.wllero bağlanınası koşuluyla az 

rizikolu, hatta ri.zokosuz yatırı.r::ılardır. Aynı zamanda bu tür 

yatırımlar sabi.t (belirli lür faiz oranına göre), düzenli fa

kat düşük gelir sa[,layan yatırımlar olr..ıaktadır. Bu nittelikle

ri nedmniyle .~von ve kısi.:ıen likidi te ilkelerine UYG1ID düş -

mektedirler. Ancak re~l değer ve verimlilik ilkelerine uy~ 

dü~eyecoklori veya bu iki ilkedon uzaklaşacakları açıktır. 

Ç~kü bu yatırımların verimliliği genellikle düşüktür. Ayrı

ca cnflasyonist ortaında erimeleri do söz konusudur. 

Deitişir :;elir c;ctiren alanlara yapılacak yatırımlar, 

deGişik sanayi kollarına iştirakçi olarak yapılacak yatırım

lardır. Du yatırımlar ekonomiye doğrudan doğruya girmeyi sağ

lar. iştiraklerin gelir getirue gücü, iştirakto bulunulacak 

voya taınruuına sahip olunacak kuruluşun k~rlılık durununa bağ

lı kalacaktır. Du tür yatırımlar ekonominin koşullarına batlı 

kalacatından, özellikle yatırım alanının iyi seçilemenesi du

rumunda ri.zikosu yüksek olur. Bu da güven ilkesindon uzaklaş

mak clo.r:ıektir • .Ancak iyi tıir seçimin güven vo verimlilik ilko

lerini de boraborinde getirebileceği söylenebilir. İştirak 

şoklindeki yatırımlar, özellikle serı:ıaye, piyasasının r;elişme

dici Ülkemizde likiditesi düşüktür. Ancak bu yatırımlarda ül

ke ekononrisine yarar ve fona katkı sa~;lar..ıası koşuluyla liki 

dite ilkesinin aranmaması gereklidir. Du tür yatırımlar enf 

lasyondan!~orunmayı da sağlıyabilocektir. Ancak dotişik sana

yi kollarına yapılacak bu yatırımlarda paraya çevir.oe temel 

amaç o~nayacacından enflasyondan korunmak kuramsal kalacaktır. 

Gayrimenkulloro yapılo.cak yatırımlc..r, c;j:)lir getiren 

binalar, idari binalar ve işçi konutları yapımı şoklinde 
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olabilir. nunların içinde kanım.ızca on öneoli yeri tutacak ya

~ırım, işçi konutlarının yapımıdır. Konutlar işçilere düşük 

düzeyde bir kira karşılıt;;ında kiralanabilir. Daha sonra ise, 

bu konutları kıdem t<..:.zminatları karşılı[;ında işçilere ctevret

mok do söz kcnuaudur. Du şekilde bir yatırım hem b~vcnceli 

hor.ı ele ,~elir gotiron bir yatırım ni teliı:'tinde ola:)ileccktir. 

Genel olarak gayrliDenkullore yapılacak yatırımlar güven ve 

reel de[;or ilkelerine uyg~ düşecek yatırımlardır. Du yatırım

ları işçi konutlarında oldueu gibi, d "şük do olsa verimli kıl

nak olanaklıdır. Konutların kıdem tazminatlarına karşı dovre

diL:ıcsi '~urununda da likidi to ilkesine yaklaşılmış olo.cağı 

açıktır. 

3- İşletneler Üstü Kıden Taz:ı;1inatı Fonunun 

Decerlcndiriloesirii Etkileyc~ek Dış Etnenler 

Fonun doğerlondiriLncsino ilişkin olarak yukarda yap~

lan açıklamalarda, konu kuransal açıdan ele alınruıştır. Ancak 

konuya ilişkin kur8~msal ilkelerin uycularu;1asını küçümsonL1eye

cek ölçüde etkileyecek dış etmenlerin do var olaoacını belirt

nektc yarar vardır. Söz konusu etctenlor; politik baskılar, 

yasalar ve sosyal sorumluluktur (43). 

:Kiıdem.tazminatı fonu daha önce de belirtildiği sibi po

litik yönü olan bir konudur. DU Gerçek, fonun kurulmasından, 

fonun doğerlondirilmosino decin kendini her aşruilada duyura

caktır. Du politik baskı yatırımların yönünü kolayca değişti

rebilecektir. Örneğin fonda birikecek meblaC;ların c;ero{;inden 

(43) DIETZ, s.40-4l. 
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çok devlot tahviline veya iştiraklere ya da gayrimonkulleru 

yatırıLaası söz konusu olabilecektir. 

Bunun yanında yasalarla da bazı sınırlmanların geti 

rilmesi de her znnıan olasıdır (44). Du sınırlamalar oluglu 

sonuçlar vercbilece{;i ::;ibi, fonda birikecek .illeblağların reel 

değerlerini koruyabiloe açısından olumsuz sonuçlnr da yara

tabileeeti söylenebilir. Örneğin fondaki r.::ıeblaZ:;ların çok bü

yük bir bölümünü Devletin çıkardığı ve1a kefil olduğu tahvil

lere yatırılmasına ilişkin getirilccek bir hüküm, özellikle 

enflasyon oranmnın yüksek olclu[;u dönemlerele fon açısından 

olumsuz sonuçlara neden olabilecektir. 

Sosyal sorUQluluk, fonun değerlendirilr.ıesi sırasında 

ihmal edilmemesi gerekli bir etmendir. Du etman hem yasalar 

aracılığiylc hem de doğrudan do2ruya fonu etkileyebileccktir. 

Örneğin f.onda birikecek meblağların bir bölümün.ü işçi konut

larının yapımına ayr~lmasının ~orunlu tutulması. ~7Ün için 

bu yönde bir kararın, artık, yasalardan çok sosyal bir gerek

lilik olduğu da kuşkusuzdur. 

e D 1 4 1 

(44) ·Sosyal Si;3ortalar Kurumu Ka..."'lununun 20. :maddesinde fonla
rın işletilmesine ilişkin şöyle bir sınırle..ma g,etiril 
miştir: vt(e) fıkrasındaki kuruluş ve iştirakler ~akanlar 
Kurulu kararı ilc yapılır. •••••• karşılıkların on çok 
% 40'ı (b) fıkrasında (tahvillere), % 25'i (e) fıkrasında 
(müesseseler kurmak, iş~iraklerc katılmak) yazılı olan 
konulara yatırılır.rt 
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K Kıdom tazminatı 3008 Sayılı İş Kanunu İle Türk Hukuku'na 

,~irr::iş ve bu tarihten sonra çıkarılan kanunlarla işçi lehine geliş

ı·.'.:::lcr göstererek günümüze dek golmiş ve bugün için tam anlamı ile 

}ş Hukukı.ınn yerleşmiş, benimsonmiş ve vazgeçilcmiyecek bir hak gö

rünümü kazrmmıştır. Ancak ·:~nden günü ücretlorin yüksolmesi 9 hiz 

rı:Jt yıllarının da ço[qlması nedeniyle işverenlerin kırlcm tazmina 

tı yükümlülükleri artmakta, bu nedenle de mali bir sorun olarak 

işletmeleri tedirgin etnoktedir. Kıdom tazminatı yürürlükteki uy-
·--rulamaya göre t.şveren tP..rafından ödenmaktc oldu[undan ekonomik 

nodenlerle veya tasfiye durUinunda ya da yangın gibi bir nedenle 

i,şyorini kr~patarak çok s~yıdA. işçiyi işindon çıkarrJak zorunda ka-

1::-ıhilecck işverenler için oldukça önemli mali fjiçlükler yaratabi

lecektir. Özellikle küçük ve orta büyüklükteki pek çok işletme ani 

ve büyük tutarlarda tazminat ödeme durumlc:.rında ifle.s hr line düşe

hilecektir. Du durumn.a işçilerin kıdem taznin::ı.tı hakları da telıli

Jreye girecektir. Du nedenle kıder:.1 tazminatı sorununa 9 iş-verenin 

faaliyetlerini aksatr,:ıaclan kır.1cm tazminatını ödcmesi9 işçinin de 

:;unu kolaylıklc=ı. tahsil etmesi çerçevesinde çözilin :~otirilıı:esi ge 

reklidir. :Ju dR kıdom tB.zminatı yükünün finansmanında dü(;ümlerımek

torlir. Kıdom tazminatı yükünü: 1) İşletme düzeyinde yaratılacak 

fonlarla, 2) İşletmeler üstü düzeyde sa(lanacclli: fonlarla olmak ü -

zc.:re iki şokilde finanse otnek olanaklı olacaktır. 

Kıdom tazminatı Iş Kanununun 14/1 m::cdr.lcsincle belirtilen ne

denlerle hizmet akdinin soı·r~ ermesi durumunda işçinin i~e başladı-
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rı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam 

yıl için işverenci işçiye 30 c:;ünlük ücreti tutarında ödenen bir 

.,:';s:.radır. Buna göre işveren kanunda yer alan koşullara ba{;lı olarak 

işçiye hizı:et akG.inin devamı süresince her p;eçen tam yıl için 30 

,·;ü.nlük ücr,:;t tutarında borJilanmaktadır. İşvorenin bu borcu işçi -

nin çalışmrı süresine ve kıdem tazminatına hak kazanaca{~ı tarihte

ki ücretinD ba€-lı olacaC;ından tutarının önceden hilinrn.esi olası 

olmayabilir. Ancak bunun kestirimi olasıc:~ır. Du durum sadece borç 

tutarını etkiliyecek, buna karşın borçlanma olgusunu de(:iştirmiye

C(;ktir. Kıc1om tazminatı kanunda belirtilen koşulların gorçekleşı::ıe

si durumun:l.a ödenmesi söz konusu olmasına karşın 7 bugün asıl olan 

bunun öden;:Jcsidir. Ödenr:~ı.emesini ayrık (istisnai) bir durum olarak 

görmek gerokir. Kaldıki, toplu sözleşmclorlo işçinin kendi iste -

(iyle işinr1en ayrılması durm-:un:'l!'l da kendisine kıclcm tazminatının 

ödenmesi kabul ettirilmiş ·:;,_:ı..ıurıı::ıaktadır. Du nedenle işveren açı 

sınr:ı..an kıdom te.zminatı sorumlulu(:una kesin bir borç rsözüyle bak 

iT.i:tk (';orcla;ıoktodire · 

İşletmenin kıdem t::>.zminatı nedeniyle işçiye borçlanması 

s·:ınucu, işçinin işlotmoye maliyeti kendisine ö·~lenen ücret ile i

l:5rc1e ödenecek kıdem tazminPı.tından oluşacaktır. Du açıdan kıdem 

t::ı.zminatı ücret gibi bir p_:il'l.er unsuru olmaktadır. Ni tekiı::.1~ kıdeın 

tcı.zminatı fiilen işçiye ödondi[;inde GVK. 40. maddesine C(::ire ele 

r,i@er olarak kabul edilmektedir. Ancak kıdem tazminatı_tutarını 

:·!elirleyen çarpanlardan l::ıiri jŞ.?çinin hizmet sii.roleri oldu[:undan 

kıdem tazminatı yükü işçinin çalıştıeı her bir hizmet y.ı.l.ı. ile il

t·~ili olmaktadır. Bu nedenle kıdem tazminatını sadece fiilen öde -

nenin yapılc1ıf;ı yılın gideri saymak c1oE,ru olmayacaktır. Dolayısiy

le yıllarca var olan, fakat önceden tahakkuk ettirilmedi[i için 

i~letmenin mali yapısı içinde dikkate alırunayan bir borcun 9 işlet

menin c;erek mali yapısına gerekse her yılın faaliyet sonuçlarına 
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otkisi olacat.ından finansman ve J:'luhr-.tscbe kavram ve ilkolorine ay

kırı olacaktır. Du nedenle kıdem tazminatı konusunu finansman ve 

,;;uhasebe açısından ele almak bir zorunluluktur. 

Kıd.om tazıninatı yükü işçinin hizmet Yl!lları süresince olu

şan bir r.;ic1or olması nedeniyle, yürürlükteki uygula.r;:ıanın aksine 

(Lönm.1sollik kavramı gerei3ince ilrı;ili dönemlerin hasılatıyla kar 

snlaştırılması gerekir. Dunun yapılmarnası halinele ~ kıder~ tazr:ıina

tJ_ yi.ikü yıllar itibariyle finanse edilenüyecek ve yıllık mali tab

lole,ra yansıtılamıyacaktır. Senuçta hor c~önem sonu itibariyle bu -

lunacak not gol ir ve buna ba{:;lı olarak ödenecek vorei ve dat=ı tıla

cak kar payı Gerçek cl•'12,yacaktır. Çünkü ilgili dönernin hasılatı 

ile bu hasılatın elde edilmesi için katlanılan c,ider karşılaştı 

r:Llmamış olm.akt aclır. Du durumda Devlet ve kar payı alacak ortak 

l:::ı.r lehine bir sonuç c1o[.:acaktır. Zira kı~lem tazminatı yükünün gi

:l.or :Jlarak faaliyet sonuçlarına yansıtılı.ııEtması net geliri arttı -

raca[":ınd.an ortakların alacakları kar payı ile Devletin tnhsil oclo

ce[7i vergi miktarı yi1kselecektir. Du nedenle şu anda ödc:rımeyen, 

fakat ilerde ödenecek kıden tazminatına ilişkin olı::trak şimeliden 

rJ.i5nemo ait giderin vo bu gic1orin katlfmıldı[~ı dönemde öcl.oru-nemesi 

nc;deniyle oluşan borcun hesaplara Geçirilmesi gerekrn.ekter-'\.ir. 

Kıc1om tazm.inatının dönemler itibariyle hesaplara c;eçirilmo

si, işçinin hizmet y-Jılları süresince her döne:m gider kaydederek, 

karşılık ayırmak yoluyla yapılmalıdır. Du şekilde ayrılacak kar

şılıklar, kıdem tazm.inatı yükünün bir borç ve: gider olrr:s" niteli

cini işletr:ıenin faaliyet senuçlarına dolayısiyle mali yaılısına 

yansı tınış olacaktır. Böylelikle kıc1em to,zrünatının c1önem.lor i ti

bn.,riyle finanse edilmesi için ccrekli kaynaklar da sat.lanabile 

coktir. Kaynakların sa(;lanması, kıdem tazminatının ödenınesi sı 
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rasında işletmeyi mali (;iiçlüklore düşmekten kurt2:.r8.cak, bunun ya

nında işçinin kıdenı. tazrünatı alaca[:ını tahsil etmek açı;:nndan 

c~~ronco do yaratacaktır. Ancak bunun koşulu, ~ider kaydederek ay

rılacak karşılıkların docru saptarw1asına, bunların vergi açısın -

ci.an kabul celilebilir bir gider olarak say:ı.Thrnasına 9 ayrıl<~n karşı-

lıklar kadar bir fonun h:u.rulmasına ve bu fonun iyi de[;erlencliril

nosine bağlıdır. 

Hor dönem gider kaydedilerek ayrılacak karşılı2ın tutarı; 

:ı1ür dc~nmnin f30çmosiylo c~erçekleşec:ek kıd~m tazminatı yükü kadar 

o dönc:min sonunda karşılık ayrılır~~ şoklinde bolirledi[Simiı:;ı ıvoari 

Yıl' 1 yaklaşıma göre hosaplanabilece[;i gibi, ~~işverenin ilerde kat

l;:maca(,ı tcplaın kıdem tazminatı yUkünü belirli varsayımlt.:.r altın

clr1 kestirrnek ve bu yükü dönemler itibariyle finanse etn:ıek için 

hor c'l.önerJo düşücek payJ. (karşılJ.k tutarını) peşin clo[;'er esasına 

cöro S3.ptan:ı.akn şoklinde tanımlanabilcan Z~fl.ktuarya Tckni[;i' 1 yakla

şıu.ına cöro de hosaplarnak olasıcl.ır. Her iki yaklaşımda cla kıdom 

tazrninatı. tyükünü işveren açısından, ayrılan karşılıklar ko.clar bir 

Lm kur;nak kr;şuluyla, ckononlik c1ururr,a r::;otirmok olanaklı olmakta

chr. Ancak Cari yıl yaklaşımında karşılıkların hosaplar:ı:mo..sı c1ah1]) 

k::ılay oldu[;undan vo özellikle tara finansm:-m sa[tlıyacaC;ınC.:=m pra

tik bir uygu.lanabili:ıflıila:·sahiptir. Duna karşılık Aktuctrys. Tokni[:i

nin uygu.lanınnsı, hor işlot:r,ıonin ayrı ayrı nktu::;,ryol de{:orlomo yap

tırıp, hor dönor:ı.e düşecek k'·~rşılık tuts..rın1. sapt2 .. r:ıması~ özollikle 

küçitk işletr1elor açısındr.:m güçlüklor. yarr~tcıJ:ıileco[;inc1on büyük iş

l.:.:t:noler tr:.rafından ye[; tutulmalıdır. 

Kıdem tazminatJ. yüh"ÜmlülLi. [;ü olcm her işletmenin her yıl gi

der kaydederek ayırc.ca(::ı kn.rşılıkların tutarını hesaplamak için 

ayrı ayrı aktuaryel dot:orlome yapması bolirtildi[:i r:;ibi güçlükler 
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yaratacaktır. Hatta bunun olnnaksız olaca(3;ını söylemek y:::ınlış ol

mc:.yacaktır. Aynı koşullara sahiJJ işletmeler o.rasındR bi~e, farklı 

kestirimler :ncdcmiylc farklı sonuçlo.rc:ı. varılabileccktir. Du neden

lo 9 özellikle topl::ı.m işletme sayısının % 97 'si küçük olrm Ülkemiz 

açısından aktuo.ry2. tckniD:inin işletme b<:ızında kullanılm,-ı,sı çok kı

sıtlı kalacak, ya cla söz konusu olmayacaktır. Du durum karşısında 

c:,ktuaryel c!.ef:~erlemenin i:;ı Iı::clu rJUzcyindo voy~ o.:.mcl düzeyde yapıl

f:3sı V$\ .. buna göre bulurıcıcak sonuçlar çerçevesinde hor cH5nem ayrı -

l::tcak karşılıkların tutarını belirlemek söz konusu r;ln.bilocoktir. 

Du şokilc1o işletmonin saptanan "bir o~ana göre hor yıl (';ider kayc1e

cterek karşılık ayırması saL;lanabilir. 

Delirtilcm yaklaşırnlara Göre karşılıklar dc(:ru saptansa bi

lo, büyük olasılıkllia saptanabilmoktedir, gider ko.ydederek karşılık 

ayırmak kıclem tazminEtı için e;orokli kaynaklc.rın sa{lar:ı.rı1c:.sına ye

terli decildir. Ko.tlanılan giderin bir kaynnk saclıyabib"iOSi için, 

bı;mun hıısıln.t yoluyla işletmeye eeri e;elmesi 9 ayrıcr.. ver'~i matra

hından clü;;rülnosi gerekir. Verr;i Usul Kanununun 2GG. madc:ı..esine t;ö-

re kıt1cm tazminatı için (~ider kc.yc1oderok karşılık ayırmak olası 

olmasına karşın, GVK 40/3. maddesincl.e nakit ilkesi amir hüküm ol

ctu[:unclan kClbul odilmemoktedir. Kuşkusuz böyle: bir kcı..rrrra finans 

ınrm ve muhasobo kavrar.ı.1 ve illmlori açısından kntılmc:c olnnat',ının 

c;lmayr.cac:ı n çıktır. Dugi.in 7 kıdom tcı .. zminatının ycı.rc.taca{~ı sorunlar 

c1ikkato alınarak? ayrılacak karşJ.lı[~ın cidor olarak yazılması ka

bul edilmoso bile 1 işletrc1cler yine de vergisini ödeyerek bir knr

şılık1 başk"t bir deyişle karelan nyec1ek1 ~ ayırma yolunu seçmeleri 

salık vcrilm')liclir. 

KP.rşılık ayırrnc.k için yapılacnk c;icl.er kRydı, işlctrı.1onin ka

rını düşürerek, verei ve kar payı şeklindaki çıkışları (vergi mat-
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rahından düşmGk koşuluyla) önlcyoccktir. Du şekilde kPoyno.k çıkışı-

nın önlemnesiyle kıclem tr.~zmin::ı:tun yülüinü finnnse ct1;:e::le kullanı -

lacak fonl.c:.r sa[:lanrı.caktır. Ancak işletmede alıkc;nulc:ın kaynakların 

sadece kıdem tazminatuıın karşılanmasında kullanıilımr:ılorı amaciyle 

bloke eclil!:~1elcri, haşk-ı bir dayişle ayrılan knrşılıklar kadnr bir 

fonun kurulması gerekir. Fonun kurulması işlet·mc:nin kntlanaca{~ı 

yükü, fonun getirec·eci c:çolir kadar azaltacnktır. Du neclonle fonun 

iyi bir şokilde dcc;erlon(lirilmesi gorok::Eidir. Ancak işlotmo düzo

yinde kurı.üacak böyle bir fonun ~.e[;orlenc1.irilmcsi Ülkemiz açısın

cle.n çok kısıtlı kalaca[:ı açıktır. 

Şunu da belirtT:ıek gerekir ki; bugün Türkiye 9 ele işlet:ı:rıelorin 

kıdem ts.zminatı yüklerini knrşılamak amaciyle münferit olarak fon 

kurınalarını özendirecek bir ortarndan söz etmek olanaksızdır. Çün

kü, her clönom r,;icı,er kaydederek karşılık ayır1!J.ak vergi açısınclan 

olası t'!.e[;·ildir. Bunun yEmında fon kurmak için bloke edilecek de

[:erlerin, spekülasyon dJ_şıncla, ~nflasyona karşı korunmaları {';Üç

tür. Nitekim l;>elirtilen nedenlerle işletıilolerin fon lrurrluE-:u c,öz

lonmmnektodir. 

Kıdem tn.zmine:tının işletme düzeyinde yarat ıl2.cak lfaımaklar la 

her işletmenin kendi b:;:,şıne kuraca[:ı bir fonclc:m karşılan .• :ısı, fo

nun belirli şekillerde kullanılınası knnuı:ı-lo_ c1üzenlonıne~1i[:i sürece, 

yeterli bir güvenceye sc=:ıhip olmo_yacaktır. Çünkü ekonomik yı;ı.şaına 

uyum c;östoremeyip, tasfiye ol:::m işletmelerin kıClem. taznünatı için 

[.ı;iivenceli olmayacacı açıktır. Bunun yanınde, küçük işleb1elorin 

kendi bcışlarına birer kıdcın tazminatı fonu oluşturnbilmeleri c1e 

kuşkuluc1ur. Du nedenle kıdmı.1 tazminatının işletme düzeyinde kuru

lacak bir fondcvn ko.rşılanınası şekline seçenek olarak~ kıcl.em taz -

minr::ı.tının işletmeler üstü kurulacak bir fonc12-n kc:.rşılannası önem 



- 104 

knzarunaktadır. DöyJhe bir fon corok uyr~ulama cerekse G"Li.vence açisın

dan Qaha olumlu sonuçlar verocek 1 ayrıca kıdom tC1zminatı sorumlulu

[~u. olan hor işletmonin Indom taznünatı s orununa çözüm get irecekt~r. 

Nitekim 1975 yılında ya:;:nlan bir c1ecişiklik:lo İş Kanununun 14/16. 

mnddesincle bu yc·)ncle bir fonun kurulması öncörüll:1üş ise do, bugüne 

de,Jin kurulama:rnıştır. Dolayısiyle kıdem tazrninatının işlE:-ıtme düze

yinrıo kFırşılarunası güncelli[ini devam ettirmektodir. 

Kıdor.1 tazrainatı sorumlulu[u olan tü.ı-:o. işletDelerin clönomler 

itibariyle ödoyocoklcri primlorlo kurulacak işlotı:ıoler üstü kıclem 

tazminatı fonu, sosyo-ekonomik bir içeri(;e sahip olrnası nedeniyle 

çok boyutlu bir konu oldu[;undan Finansman, Sosyal Güvenlik, İş Hu

kuku, İstihdam~ Sen:1ikCLl Hareketler gibi c1eğiş±k açJ_larclan ele 

alınıp derinlemesine incelcn~ikten sonra kurulması halinde satlam 

teı::rı.cllere oturtulabilecektir. Ancnk işletmeler üstü kıden tnzn1ina

tı fonu işçi ve işveren kesimleri açısından oldukça duyarlı olması 

ve buna ba[lı olarak siyasal yönünün a[~ır basması neclcmi;ylc bu ko

nuda yapılacak bir düzenleme inancınııza gcJre, bilimsol bir yakla 

şırx1an çok siyasal tercihler ve baskı gruplnrının etkinli,'\i çer

çevesinde şekillenecektir. 

İşletm.cler üstü kıclem tazminatı fonunun lmrulr.nası durwnunc~a, 

kıdom tr:"zm.inatı 0r.Lentjesini t-ı:orektiren türü nedenleri kapscınalıdır. 

Ancak işçi açısından kısmen iş f~ivenli?':i yaratan kıdı:nn tezminatı 

kurumuna keyfi işten çıkar,J:ıaları önleyici yöm~e yeni c1üzonlem?lo

rin getirilmesi {~Grok1ifuigini de 0ÖZden ırak tutmamak c;erokire 

Dunun yanında buc,ü.nkü toplu sözleşı:ı.olorle işçinin kendi isto[;iyle 

işten ayrılınası duru.muncla kJ_c1em t.:ı.zminatı alabil:r.c1e aşc:u1:asına ge-:

lin:'.il';inden bunun c1a forıun kapsamına alınıııası yerinde olacaktır. 

İşletmeler üstü kıdem tazminatı fonunun oluşumunu sa[;lıya-
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cak primler in tutarı, Emekli San(' .. ıcı veya S osyal S igortalar Kuru

:rn.u uygulamalarında oldu[;u r;ibi~ cari ücretlero aktuaryel doterlerne

nin sonundsısaptanacak belirli bir oranın uyc:ulanrcası şeklinde bu 

lunmalıclır. Tüm işletmoler için tek bir oranın bolirloru1usi, her 

ne kadar işlet:ır.elcr arasında ortak bir hcsapl:"tna olana,f:ı yaratacak 

ise (l_e, kurulacak işlotr:ıclcr üstü kıderrı tazrri.inatı fonunun finansal 

sa[:lamlı{ı açısından, c;t.:l.nlük ücret çarpanının toıllu sözleşmolerle 

işlotn'ledon işlotmeye farklılılc e;östGrecc(;inden, 1x:ızı öner:ıli sakın

calar da yaratabilecektir. ıı·ondn kimi işletrıGnin ge~ckenden çok, 

kimi işlctıııonin de gorokenr1en az niktarda rarasının birikmesi söz 

konusu olabilecektir. Du c~urum özellikle kıclcm tazminatı soru.mlu

lu[unun taL1 devrediloce(i fcmd2, önemli olacaktır. Çi .. hıkü bir işlet-

r1o? d iter bir işletmenin kıc1em tazminatını fin.::ı.nse etn10k dururnunda 

kalabilecoktir. Du nedenle örc:ütlcmm.e ve buna ba[:lı olarc-ı.k toplu 

sözloşn1eler!:; birlb.ikte hareket etmeyi özendirecek bir uy{r,ulanı.ay:ı 

yaı"at8.bilecek iş kolu clLi.zeyinde prim oranlarının saptanmmıı yolu

nJ. gi tT:t1Ck ve iş kolların-:ı göre ayrı ayrı fonlar (veya genel bir 

fen içinde alt fonlar) kurnck düşünülebilir. 

İşlotrr.olcr üstü kıcl.em tazminatı fonunun kurulması durumunda, 

Emekli Sandı[:ı, Sosyal Sir~ortalar Kurwnu gibi kuruluşların mevcut 

uyc;ular.,1aları ışııSında fonun yönctillünin ol::-csı olduğu ölçüde siyasi 

r)rt3.lnc1an arınmış bir kurtıla (Mütevelli Heyete) lıırakılmasınc~a 

büyük isabet alacaktır. Du şokilde yönct LYl.c ist ikro.r da sa{:lar.aak 

olanak dahiline girobilecektir. Du nedenle Erackli Sanc1ı(;ı, Dae-Kur, 

Sosyal Sir;ortalar Kurw:ıu ,~ibi düzenlerD.clor dışında bir örcütlcnnı.e

yc citmek, özellikle fonların dc[;erlcnc1irilm.esi açısından claha ya

rarlı olacaktır. Durada ;~Yatırım Ortaklı[~ı~• şoklinG..o, fakat Kalkın

!:ıa Dankaları işlevleriyle donatılnnş bir kuruluştan yararil.am:ıak::: 

olrı,sıdır. 
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Son söz olarak~ işletmeler üstü kıdorn tazı:ünatı fenunun ba

şarısı büyük ölçüde foncln. birikecek mobla{-ların iyi bir şokilde 

yi-inctilrnosi ve deC;erlondirilmosino ba{slı old.uf,unu belirtmek eero

kir. Fonun do[;crlcndirilrnesi 9 kuşkusuz e;üvon, likidi tc, verimli -

lik ve reel c1c(·or ilkeleri çorçGvosinde; bank2lar 
1 

tnhviller ~ iş

tirakler, sanayi kuruluşlarına açılacak krediler, konut yapımı ve 

,".r,ayrim.enkullor şoklinde s~ralqnabilccok cle,~işik yatırın: alanlarına 

göre söz konusu olacaktır. 



YARARLANILAN KAXN.Am.ıAR 
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